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Funktionsstödsnämnden 
 
Datum: 2021-02-19 
Tid: 9.00–12.00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset eller digitalt, via Teams 
 
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) 
Tina Fingal Swens (C) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Katrin Edqvist (M) 
Stig Westlén (M) 
Bjarne Svantesson (M) 
Erik Löfstedt (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Marie Georgson (S) 
Allan Armaghan (S) 
Ingvar Ernstson (C) 
Berit Bekkhus (V) 
Kerstin Ejdertoft (M) 
Thomas Rasmusson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Johanna Viberg förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Amanda Appel utvecklingschef 
Åsa Tiderman verksamhetschef 
Moa Ramberg ekonom 
Annelie Fridman planerare 
Malin Burstedt boendepedagog 
Susanne Blom MAS 
Erica Gunnarsson MAR 
Solweig Olsson personalföreträdare 
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Paragraf 14–26 
 
 
 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Georg Barsom (KD), ordförande 
 
Bjarne Svantesson (M), justerare 
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§ 14 Protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Bjarne Svantesson (M), med Erik Löfstedt (L) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

  

§ 15 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga 
frågor 

Ärendebeskrivning 
Ärendelistan fastställs utan ändringar. 

  

§ 16 Anmälan om jäv 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 17 Årsberättelse 2020 - beslut 
Ärendenummer: Nf 203/2021 
Handläggare: Moa Ramberg, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Utifrån Funktionsstödsnämndens grunduppdrag och de förutsättningar som 
coronapandemin har skapat har nämnden bidragit till att utveckling inom 
målområdena har skett. Nämndens samarbete med civilsamhället fortsätter för 
att ge ökade möjlighet till anställning och ökad delaktighet i samhället för 
servicemottagarna. Arbetet med att skapa en aktiv meningsfull fritid med 
aktiviteter för servicemottagarna har fortsatt i digitalt utförande liksom arbetet 
med att säkra barn och ungdomars rättigheter till trygga livsvillkor. Andel 
medarbetare som arbetar heltid har ökat bland annat genom arbetet med 
bemanningsekonomi. Nämndens verksamheter har ställt upp för varandra och 
kreativt löst situationer som uppstått under den pressande situation som 
pandemin medfört under året vad gäller bemanning. Slutligen ses att mycket 
stora framsteg har gjorts i digitaliseringsprocessen där kunskapen, och 
användandet av digital teknik hos medarbetarna har ökat markant och med 
goda resultat. 

Funktionsstödsnämnden redovisar en ekonomi i balans för år 2020 med en 
positiv avvikelse om 5,3 miljoner kronor mot budget. Nämndens procentuella 
avvikelse för helåret är 0,63 %, mätt i förhållande till nämndens totalt 
budgeterade kostnader.  
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En viktig faktor i utfallet är att staten burit en betydande andel av 
sjuklönekostnaderna sedan april månad vilket gett nämnden en intäkt på 13 
miljoner kronor, totalt sett har nämnden fått intäkter om 17,9 miljoner kronor i 
statsbidrag till följd av merkostnader för covid-19 under året. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2020, 2021-02-03 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer Årsberättelse 2020 

2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering.  

Yrkande 
Frederick Axewill (S) och Christina Hermansson Plaçon (V) yrkar bifall till 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

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

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

1. Funktionsstödsnämnden fastställer Årsberättelse 2020 

2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

  

§ 18 Verksamhetsplan med budget 2021 - beredning 
Ärendenummer: Nf 126/2021 
Handläggare: Moa Ramberg, Annelie Fridman 

Ärendebeskrivning 
Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Beslut fattas vid sammanträdet den 
19 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2021 (arbetsmaterial), 2021-02-12 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 
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Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 19 Exempel från verksamheten - Inrättande av barnråd 
Ärendenummer: Nf 124/2021 
Handläggare: Malin Burstedt 

Ärendebeskrivning 
Boendepedagog och projektledare Malin Burstedt informerar nämnden om 
införande av barnråd i förvaltningen. 

Förvaltningen tilldelades under 2020 medel från Länsstyrelsen för projektet 
som har till syfte att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar genom 
delaktighet och medbestämmande, i enlighet med Barnkonventionens 12:e 
artikel. Barnrådet har sedan uppstarten bland annat deltagit vid rekrytering av 
en enhetschef och i beslut om fördelning av investeringspengar. Målet med 
införandet är att barnen och ungdomarna känner att deras tankar och idéer tas 
på allvar och att de ser effekter av sitt engagemang. 

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. 

  

§ 20 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Ärendenummer: Nf 218/2021 
Handläggare: Susanne Blom, Erica Gunnarsson 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen 2020 sammanfattar Örebro kommuns arbete med 
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga.  

Kommunen behöver utifrån sitt ansvar som huvudman omvärdera sin kunskap 
om den omfattning av hälso- och sjukvård som bedrivs och dess komplexitet 
för att belysa vad det faktiskt innebär.  
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Brister har i många år belysts i patientsäkerhetsberättelser men har aldrig i 
grunden lett till fördjupad analys av orsak.  

På grund av det fokus som verksamheterna behövt lägga på allt vad 
coronapandemin fört med sig och som gjort att mycket av det planerade 
arbetet för förbättrad patientsäkerhet fått skjutas upp föreslår medicinskt 
ansvariga att ha kvar samma mål som året innan och att arbete med påbörjad 
handlingsplan återupptas och fortsätter och följs upp under 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-10 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Nämnden antar de mål och strategier som anges i 
patientsäkerhetsberättelsen och ska under 2021 

- fortsätta med påbörjad handlingsplan för att nå målen 

- följa upp konsekvenser på patientsäkerheten som skett till följd av covid-19 

2. Beslut om övergripande strategi för en ökad patientsäkerhetskultur i Örebro 
2021-2024 ska tas fram. 

Yrkande 
Frederick Axewill (S) yrkar att beslutspunkt 2 ska ändras till "Nämnden ställer 
sig bakom att övergripande strategi för en ökad patientsäkerhetskultur i Örebro 
2021-2024 ska tas fram". 

Proposition 
Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Frederick Axewills (S) 
ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Frederick 
Axewills (S) ändringsyrkande och finner att Funktionsstödsnämnden beslutar 
enligt Frederick Axewills (S) ändringsyrkande. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

1. Nämnden antar de mål och strategier som anges i 
patientsäkerhetsberättelsen och ska under 2021 

- fortsätta med påbörjad handlingsplan för att nå målen 

- följa upp konsekvenser på patientsäkerheten som skett till följd av covid-19 

2. Nämnden ställer sig bakom att övergripande strategi för en ökad 
patientsäkerhetskultur i Örebro 2021-2024 ska tas fram.  
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§ 21 Ekonomisk månadsrapport, januari 
Ärendenummer: Nf 204/2021 
Handläggare: Moa Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Moa Ramberg informerar om att budgetarbete pågår inom 
verksamheterna och att första prognosen för året kommer att presenteras vid 
aprilsammanträdet eftersom beslut om budget för år 2021 fattas vid 
nämndsammanträdet den 19 mars. 

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. 

  

§ 22 Ställningstagande gällande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare i Örebro kommun (Covid-19) 
Ärendenummer: Nf 251/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som 
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 

Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den 
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun 
underlättar för medarbetarna att vaccinera sig.  

Förslaget innebär att alla medarbetare inom Örebro kommun ska få möjlighet 
att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid 
motsvarande en timme. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-12 
Kommundirektörens beslut, "Vaccination på arbetstid för personal (fas 1 och 
fas 2), Coronaviruset, Covid-19" (Ks 52/2021) 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Funktionsstödsnämnden: 

1. Medarbetarna som har Funktionsstödsnämnden som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras genom 
att vikarier behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med 
tid mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till 
och från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

  

§ 23 Ordförandens information 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Georg Barsom (KD) tackar förvaltningen för det goda arbetet 
under förra året som redovisats tidigare under dagens sammanträde i samband 
med beslut om Årsberättelse 2020. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Funktionsstödsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

  

§ 24 Förvaltningens information 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om att läget avseende covid-19 är 
stabilt. I förvaltningen arbetar man fortsatt för att minska smittspridningen. 
Vidare informeras nämnden om att drygt 1000 av förvaltningens 
servicemottagare mottagit vaccin mot covid-19. En rutin har tagits fram för 
hantering av restdoser. 
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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. 

  

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Nf 237/2021 

Ärendebeskrivning 
Inför nämndens sammanträde den 19 februari 2021 redovisar förvaltningen 
beslut som tagits med stöd av delegation under januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1-31 januari 2021 
Attestkomplettering, januari 2021 (Nf 576/2020) 

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. 

  

§ 26 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Nf 238/2021 

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

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll Förvaltningen för sociala insatser, justerat, 2021-01-14 
(Nf 71/2021) 
Protokollsutdrag, "Revidering av nämndreglemente för Örebro kommun", 
Kommunfullmäktige, 2020-11-17, § 269 (Ks 608/2018) 
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Nämndreglementen för Örebro kommun 
Protokollsutdrag, "Förlängning av förändrade öppettider på daglig 
verksamhet - beslut", Programnämnd social välfärd, 2021-02-04, § 6 (Sov 
125/2021) 
Protokollsutdrag, "Förlängning av daglig verksamhet på distans", 
Programnämnd social välfärd, 2021-02-04, § 7 (Sov 126/2021) 
Protokollsutdrag, "Programplan med budget 2021 - Beslut", Programnämnd 
social välfärd, 2021-02-04, § 11 (Sov 652/2020) 
Programplan med budget 2021, Programnämnd social välfärd (Sov 652/2020) 

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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