
 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 1 (31) 

Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
Tid: 14:00-16:35 

Ajourneringar: 14:05-14:15, 14:25-14:30, 14:35-14:40, 15:05-15:15, 15:20-15:35, 

15:55-16:00, 16:05-16:10 

Plats: Selma Lagerlöfs center, Selma Lagerlöfs torg 2 

samt distans via Microsoft Teams 

Paragrafer: 81-107 

Närvarande 

Ledamöter 

Åsa Hartzell (M) Ordförande  

Åsa Nilsen (FI) Andre vice ordförande  

Ledamöter på distans 

Håkan Hallengren (S)  

Alice Vernersson (V)  

Eva Svensson (D)  

Jens Adamik (L) Förste vice ordförande  

Sophia Nilsson (MP)  

Joakim Hagberg (S) §§ 81-93 

Peter Svanberg (D)   

Krista Femrell (SD) 

Tjänstgörande ersättare på distans 

Mattias Gerdås (L) 

Dragana Todorovic (S) §§ 94-107 

Övriga ersättare på distans 

Bruno Tiozzo (M) 

Dragana Todorovic (S) §§ 81-93 

Ulla Ekman (V)  

Klas Eriksson (D) 

Rebecca Hedström (MP) §§ 81-93 

Joakim Berlin (S)  

Erjola Pere (M)  

Pia Rönnesjö (S) 

Marta Fernandez (V) 

Jan Hermfelt (SD) 

Övriga närvarande 

Direktör Camilla Blomqvist, stabs- och kommunikationschef Maria Berntsson, nämnd-

sekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg 

Övriga närvarande på distans 

Ekonomichef Kamila Othman, HR-chef Pierre Dikanda, förvaltningscontroller Moa 

Ohlsson, avdelningschef Bostad med särskild service Björn Lind, avdelningschef Daglig 

verksamhet och stöd Ingela Johansson, avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri 

Nämnden för funktionsstöd 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 2 (31) 

Monica Sörensson, enhetschef Kvalitet och utveckling Anna Lifjorden, utvecklingsledare 

Kvalitet och utveckling Christina Matsdotter § 86, planeringsledare Kvalitet och 

utveckling Emma Etteklint §§ 95-107 

Personalföreträdare på distans 

Dennis Björk (Kommunal), Helena Johansson (TCO/Vision), Christina Matsdotter (Saco) 

 

Justeringsdag: 2021-04-21 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslags-
tavla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 

Åsa Hartzell (M) 

 

 

 

Justerande 

Åsa Nilsen (FI) 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 3 (31) 

§ 81 

Upprop av ledamöter och ersättare 
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg ropar upp ledamöter och ersättare som 

har kallats till sammanträdet den 21 april 2021. Vid sammanträdets öppnande saknas en 

ledamot. 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar upprop av ledamöter och ersättare till 

protokollet.  

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att uppropet antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 4 (31) 

§ 82 

Fastställande av dagordning 
Inga övriga ärenden eller frågor anmäls för att tas upp på sammanträdet den 21 april 

2021. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd fastställer den liggande dagordningen. 

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att den liggande dagordningen fastställs.  

Justering  
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 5 (31) 

§ 83 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering av 
protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 21 april 2021 ska enligt nämnden för funktionsstöds 

reglemente justeras av ordförande och en ledamot. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd utser andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) att jämte 

ordförande Åsa Hartzell (M) justera protokollet. Tid fastställs till den 21 april 

2021 och plats till Selma Lagerlöfs torg 2.  

Yrkanden  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) jämte 

ordförande ska justera dagens protokoll.  

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att tid ska fastställas till den 21 april 2021 och plats 

till Selma Lagerlöfs torg 2. 

Justering  
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 6 (31) 

§ 84 

Anmälan av jäv 
Ordförande Åsa Hartzell (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något ärende på 

sammanträdet den 21 april 2021 har möjlighet att anmäla detta.  

Ingen anmäler jäv. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om anmälan av jäv till protokollet.  

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att anmälan av jäv antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 7 (31) 

§ 85, N161-0001/21 

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ny ledamot i 
nämnden 2021 
Kommunfullmäktige har utsett Andreas Fock (KD) till ny ledamot i nämnden för 2021, i 

stället för Karolina Mildgrim (KD). Beslutet gäller från och med den 31 mars 2021, för 

mandatperioden 2021. 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 

2021 § 8 om ny ledamot i nämnden för 2021 till protokollet. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 31 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden antecknar kommunfullmäktiges beslut den 25 

mars 2021 § 8 om ny ledamot i nämnden för 2021 till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anteckna 

kommunfullmäktiges beslut om ny ledamot i nämnden 2021 till protokollet.  

Justering 
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 8 (31) 

§ 86 

Förvaltningsdirektören informerar 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist informerar om det aktuella läget kopplat till 

covid-19. Den konstaterade smittan inom daglig verksamhet, boendestöd och BmSS är 

fortsatt låg, och omkring 90% av brukarna inom BmSS har fått sin andra dos vaccin. 

Vidare utgår information om prognos för bemanningsläget för sjuksköterskor inför 

sommaren, vilket nämnden önskade på sammanträdet den 22 mars 2021 § 77. Det är som 

tidigare meddelats ett ansträngt läge men ansvariga på Äldre samt vård- och omsorgs-

förvaltningen räknar med att bemanningen ska vara löst till sommaren. 

Utvecklingsledare Christina Matsdotter informerar om åtgärder för att motverka fusk 

inom området personlig assistans, vilket nämnden uppdrog åt förvaltningen på samman-

trädet de 20 januari 2021 § 35. Det pågående arbetet innefattar kunskapsstöd till 

förvaltningens handläggare i samarbete med kunskapscenter mot organiserad brottslighet 

på stadsledningskontoret. Dialog sker även med funktionsrättsrörelsen i staden. 

Återrapportering sker på nämndens sammanträde i augusti 2021. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om covid-19, sjuksköterske-

bemanning och åtgärder mot fusk (N161-0171/21) som visas under en ajournering. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningsdirektörens information om 

covid-19, sjuksköterskebemanning och åtgärder mot fusk till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att förvaltningsdirektörens information antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 9 (31) 

§ 87, Dnr N161-0501/21 

Uppdrag till förvaltningen att se över riktlinje för individuellt 
stöd för funktionsnedsatta 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över riktlinjerna för individuellt stöd till personer 

med funktionsnedsättning. Orsaken är att dessa senast reviderades år 2014 och sedan dess 

har regelverk, terminologi och Göteborgs Stads organisation genomgått förändringar. I de 

nya riktlinjerna har bland annat funktionshinderombudsmannens funktion beskrivits och 

ändringar har gjorts kopplat till nya lagar och konventioner.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner revidering av riktlinje för individuellt stöd 

till personer med funktionsnedsättning.  

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget till förvaltningen 2021-01-04 § 9 

fullgjort.  

Tidigare behandling 
Ärendet beslutades på nämndens sammanträde den 4 januari 2021 § 9 p 2. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 30 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner revidering av riktlinje för 

individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning och förklarar uppdraget till 

förvaltningen 2021-01-04 § 9 fullgjort. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

revidering av riktlinje för individuellt stöd och förklara uppdraget fullgjort.  

Justering 
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 10 (31) 

§ 88, N161-0651/21 

Nämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024 
I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

nämnden besluta om verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024. Verksamhets-

nomineringarna innehåller frågor som nämnden bedömer är viktiga i det centrala budget-

arbetet inför 2022, bland annat brandskydd i bostäder med särskild service, andelen 

fullvärdiga lägenheter och god arkivvård. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner nämndens verksamhetsnominering inför 

budget 2022-2024 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder tjänsteutlåtandets bilaga 1 till 

kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2022-2024 för 

Göteborgs Stad.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 31 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner nämndens verksamhetsnominering 

inför budget 2022-2024 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, översänder tjänsteutlåtandets 

bilaga 1 till kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2022-2024 för 

Götebrgs Stad och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

FI, V och MP har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 19 april 2021, 

protokollsbilaga 1. FI, V och MP yrkar att nämnden översänder ytterligare tolv 

verksamhetsnomineringar till kommunstyrelsen utöver de nomineringar som 

förvaltningen har föreslagit. SD har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 20 

april 2021, protokollsbilaga 2. SD yrkar att nämnden utöver de som förvaltningen har 

föreslagit översänder ytterligare tre verksamhetsnomineringar till kommunstyrelsen. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om nämndens verksamhets-

nomineringar (N161-0171/21) som visas under en ajournering. 

Yrkanden 
Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar med instämmande av Håkan Hallengren 

(S) bifall till förvaltningens förslag om verksamhetsnomineringar inför 2022-2024. 

Åsa Nilsen (FI) yrkar bifall till yrkande från FI, V och MP om ytterligare verksamhets-

nomineringar inför 2022-2024. Krista Femrell (SD) yrkar med instämmande av förste 

vice ordförande Jens Adamik (L) avslag på yrkande från FI, V och MP. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 11 (31) 

Forts § 88 

Krista Femrell (SD) yrkar bifall till yrkande från SD om ytterligare verksamhets-

nomineringar inför 2022-2024. Håkan Hallengren (S) yrkar med instämmande av förste 

vice ordförande Jens Adamik (L) avslag på yrkande från SD.  

Yttrande 
S har inkommit med ett skriftligt yttrande utan datum, protokollsbilaga 3, om vikten av 

att uppmärksamma de svårigheter som funktionsnedsatta möter på arbetsmarknaden. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena om yrkande från SD, och 

finner att Håkan Hallengrens (S) yrkande om avslag vinner bifall. 

Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena om yrkande från FI, V och 

MP, och finner att Krista Femrells (SD) yrkande om avslag vinner bifall. Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning om yrkande från FI, V och MP: 

Ja-röst för att avslå yrkande från FI, V och MP om ytterligare verksamhetsnomineringar 

inför 2022-2024. 

Nej-röst för att bifalla yrkande från FI, V och MP. 

Omröstning 
Eva Svensson (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), Mattias Gerdås (L), Peter 

Svanberg (D), Krista Femrell (SD) och ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP) och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) 

röstar nej. 

Håkan Hallengren (S) och Joakim Hagberg (S) avstår från att rösta. 

Med 6 röster ja och 3 röster nej avslår nämnden yrkandet från FI, V och MP om 

ytterligare verksamhetsnomineringar inför 2022-2024. 

Justering 
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 12 (31) 

§ 89, Dnr N161-0652/21 

Delårsrapport för januari-mars 2021 
Enligt stadens uppföljningsstruktur ska en delårsrapport per mars 2021 upprättas och 

översändas till kommunstyrelsen. Denna innehåller väsentlig styrinformation till 

kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen samt styrinformation och 

ekonomisk prognos till nämnden.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per mars 2021.  

2. Nämnden för funktionsstöd godkänner indikatorer till verksamhetsplan 2021 

enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4.  

3. Nämnden för funktionsstöd översänder rapporten till kommunstyrelsen.  

4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 16 april 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapport per mars 2021, 

godkänner indikatorer till verksamhetsplan 2021 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4, 

översänder rapporten till kommunstyrelsen och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om delårsrapporten och en budget 

i balans (N161-0171/21) som visas under en ajournering. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

delårsrapport per mars 2021. 

Justering 
Den 21 april 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 13 (31) 

§ 90 

Yrkande FI, V och MP. Hemställan till kommunfullmäktige om 
utökad budgetram 2021 
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) meddelar att FI, V och MP drar tillbaka sitt 

yrkande, protokollsbilaga 4, gällande utökad budgetram 2021. Ärendet utgår därför på 

sammanträdet den 21 april 2021.  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 14 (31) 

§ 91, N161-00695/21 

Införande av råd för funktionsstödsfrågor 2021 
Stadsdelsnämnderna har tidigare haft varsitt lokalt råd för funktionsstödsfrågor, men efter 

omorganisationen NN2021 finns inte dessa kvar. Nämnden för funktionsstöd inrättar 

därför ett sådant lokalt råd. Ambitionen är att det ska vara ett forum för demokratiska 

möten mellan politik och civilsamhälle och ett sätt att säkerställa rätten till delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd återremitterar frågan om information av råd för 

funktionsstödsfrågor till förvaltningen för att genomföra ytterligare dialog med 

berörda föreningar för att nå en större samsyn kring representationen i rådet. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 31 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden inrättar ett lokalt råd för funktionsstödsfrågor, 

antar reglemente för rådet för funktionsstödsfrågor enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, 

adjungerar (namn), (namn), (namn), (namn) och (namn) till ledamöter från nämnden i 

rådet för funktionsstödsfrågor, utser (namn) till ordförande i rådet för funktions-

stödsfrågor, uppdrar åt Funktionsrätt Göteborg att fördela mandat till 

funktionsrättsrörelsen enligt reglementet – Funktionsrätt Göteborg ansvarar för att 

administrera nomineringar från föreningar som inte är medlemmar i Funktionsrätt 

Göteborg och uppdrar åt förvaltningen att under 2022 utvärdera samt återkomma till 

nämnden om formerna för rådet för funktionsstöd fyller sitt syfte.  

FI, V och MP har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 21 april 2021, 

protokollsbilaga 5, om att återremittera ärendet till förvaltningen. FI, V och MP yrkar att 

nämnden återremitterar tjänsteutlåtandet om att införa ett råd för funktionsstödsfrågor för 

att revideras i enlighet med synpunkterna i Funtionsrätt Göteborgs yttrande (yrkandets 

bilaga 1). M och L har inkommit med ett skriftligt yrkande utan datum, protokollsbilaga 

6, om att återremittera ärendet till förvaltningen. M och L yrkar att nämnden 

återremitterar frågan om information av råd för funktionsstödsfrågor till förvaltningen för 

att genomföra ytterligare dialog med berörda föreningar för att nå en större samsyn kring 

representationen i rådet.   

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om funktionshinderrådet (N161-

0171/21) som visas under en ajournering. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 15 (31) 

Forts § 91 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) yrkar med instämmande av Håkan Hallengren (S) 

bifall till yrkande från FI, V och MP om att återremittera ärendet. 

Förste vice ordförande Jens Adamik bifall till yrkande från M och L om att återremittera 

ärendet. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena från andre vice ordförande 

Åsa Nilsen (FI) och förste vice ordförande Jens Adamik (L), och finner att förste vice 

ordförande Jens Adamiks (L) yrkande vinner bifall. Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att bifalla yrkandet från M och L om att återremittera ärendet om råd för 

funktionsstödsfrågor.  

Nej-röst för att bifalla yrkandet från FI, V och MP om att återremittera ärendet. 

Omröstning 
Eva Svensson (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), Mattias Gerdås (L), Peter 

Svanberg (D), Krista Femrell (SD) och ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Håkan Hallengren (S), Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP), Joakim Hagberg (S) 

och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) röstar nej. 

Med 6 röster ja och 5 röster nej bifaller nämnden yrkandet från M och L om att 

återremittera ärendet om råd för funktionsstödsfrågor.  

Justering 
Den 21 april 2021.  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 16 (31) 

§ 92, N161-0580/21 

Organisatorisk ansvarsfördelning gällande patientsäkerhets-
arbetet i nämnden 
Enligt patientsäkerhetslagen ska varje huvudman fastställa det organisatoriska ansvaret 

för patientsäkerhetsarbetet. Normalt görs detta årligen i patientsäkerhetsberättelsen. Då 

2020 års patientsäkerhetsberättelser beslutades av de sedan NN2021 upphörda stadsdels-

nämnderna, behöver ansvariga nya nämnder fastställa detta ansvar. Ansvarsfördelningen 

bygger på att ansvarig person kan ta beslut, har tillräckliga resurser i form av tid, pengar, 

lokaler, medarbetare, kunskaper och kompetens. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd godkänner organisatorisk ansvarsfördelning gällande 

patientsäkerhetsarbetet inom nämnden. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 11 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner organisatorisk ansvarsfördelning 

gällande patientsäkerhetsarbetet inom nämnden. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna den 

organisatoriska ansvarsfördelningen.  

Justering 
Den 21 april 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 17 (31) 

§ 93, N161-0004/21 

Ändring i delegationsordning 2021 avseende insatser LSS, 
föreningsbidrag med mera 
Nämndens delegationsordning behöver med jämna mellanrum ses över, för att verksam-

heternas behov ska kunna tillgodoses och lagar uppfyllas. Ändringar görs nu i formalia 

samt om bland annat föreningsbidrag, beslutanderätt och LSS-insatser. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag till ändringar i 

delegationsordning 2021 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

2. Nämnden för funktionsstöd delegerar beslutanderätt till 1. Åsa Hartzell (M), 2. 

Sophia Nilsson (MP), 3. Håkan Hallengren (S), 4. Eva Svensson (D) och 5. Jens 

Adamik (L) avseende bostad med särskild service enligt 4 kap 1 § socialtjänst-

lagen som anges i tjänsteutlåtandets bilaga 1 som är så brådskande att nämndens 

beslut inte kan avvaktas.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar 

i delegationsordning 2021 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, delegerar beslutanderätt till 1. 

Åsa Hartzell (M), 2. Sophia Nilsson (MP), 3. Håkan Hallengren (S), 4. Eva Svensson (D) 

och 5. Jens Adamik (L) avseende bostad med särskild service enligt 4 kap 1 § social-

tjänstlagen som anges i tjänsteutlåtandets bilaga 1 som är så brådskande att nämndens 

beslut inte kan avvaktas och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

ändringarna i delegationsordning 2021. 

Justering 
Den 21 april 2021. 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 18 (31) 

§ 94, N161-0523/21 

Remiss från stadsledningskontoret gällande betänkandet 
Informationsöverföring inom vård och omsorg (Social-
departementet)  
En remiss har inkommit från stadsledningskontoret om betänkande från Social-

departementet, som gäller personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. Svaret ska vara stadsledningskontoret till handa senast den 22 april 

2021. Nämnden tillstyrker utredningens förslag om ny lag kring sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, med synpunkter på bland annat över-

skottsinformation, samtycke och kompetensutveckling. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker betänkandet Informationsöverföring inom 

vård och omsorg (SOU 2021:4) med de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 29 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker betänkandet Informationsöverföring 

inom vård och omsorg (SOU 2021:4) med de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka remissen 

om informationsöverföring inom vård och omsorg.  

Justering 
Den 21 april 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 19 (31) 

§ 95, N161-0090/21 

Etablering av bostad med särskild service vid Bläsebogärdet 
i Hjällbo 
Stadsdelsnämnden Angered beslutade i september 2017 att begära en förstudie med 

kostnadskalkyl för att utreda förutsättningarna för etablering av en bostad med särskild 

service vid Bläsebogärdet. Totalt handlar det om sex lägenheter samt gemensamhets- och 

personalutrymme. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner etablering av bostad med särskild service 

med sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid Bläsebogärdet 

1 i Hjällbo.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 1 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner etablering av bostad med särskild 

service med sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid Bläsebogärdet 

1 i Hjällbo och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stads-

ledningskontoret och lokalnämnden.  

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om etablering av bostad med 

särskild service (N161-0171/21) som visas under en ajournering. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

etableringen av bostad med särskild service vid Bläsebogärdet.  

Justering 
Den 21 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 20 (31) 

§ 96, N161-0083/21 

Etablering av bostad med särskild service vid Gårdstens-
vägen i Gårdsten 
Stadsdelsnämnden Angered beslutade i oktober 2017 att begära en förstudie med 

kostnadskalkyl för att utreda förutsättningarna för att hyra in en bostad med särskild 

service hos fastighetsägare Botrygg Göteborg AB vid Gårdstensvägen. Totalt handlar det 

om åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner etablering av bostad med särskild service 

med totalt åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid 

Gårdstensvägen i nordöstra Gårdsten.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner etablering av bostad med särskild 

service med totalt åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid 

Gårdstensvägen i nordöstra Gårdsten och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

etableringen av bostad med särskild service vid Gårdstensvägen.  

Justering 
Den 21 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 21 (31) 

§ 97, N161-0119/21 

Etablering av bostad med särskild service vid Carlanders-
platsen 1 (främre huset) i Johanneberg 
Stadsdelsnämnden Centrum beslutade i juni 2016 att begära en förstudie med kostnads-

kalkyl för att utreda förutsättningarna att hyra in en till två bostäder med särskild service 

hos hyresvärden Wallenstam Fastigheter AB vid Carlandersplatsen. Totalt handlar det om 

åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme, i det främre huset. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner etablering av bostad med särskild service 

med åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid Carlanders-

platsen 1, det främre huset.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner etablering av bostad med särskild 

service med åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid Carlanders-

platsen 1, det främre huset och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

etableringen av bostad med särskild service vid Carlandersplatsen, i det främre huset.  

Justering 
Den 21 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 22 (31) 

§ 98, N161-0119/21 

Etablering av bostad med särskild service vid Carlanders-
platsen 2 (bakre huset) i Johanneberg 
Stadsdelsnämnden Centrum beslutade i juni 2016 att begära en förstudie med kostnads-

kalkyl för att utreda förutsättningarna att hyra in en till två bostäder med särskild service 

hos hyresvärden Wallenstam Fastigheter AB vid Carlandersplatsen. Totalt handlar det om 

nio lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme, i det bakre huset. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner etablering av bostad med särskild service 

med nio lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid Carlanders-

platsen 2, det bakre huset.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder som eget yttrande förvaltningens 

tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner etablering av bostad med särskild 

service med nio lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid Carlanders-

platsen 2, det bakre huset och översänder som eget yttrande förvaltningens tjänste-

utlåtande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

etableringen av bostad med särskild service vid Carlandersplatsen, i det bakre huset.  

Justering 
Den 21 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 23 (31) 

§ 99, N161-0728/21 

Yttrande till byggnadsnämnden gällande detaljplan för 
förskola och bostad med särskild service vid Köpenhamns-
gatan i Bräcke 
En begäran om yttrande har inkommit från byggnadsnämnden gällande detaljplan för en 

förskola om åtta avdelningar och bostäder var av de flesta är bostäder med särskild 

service. Detaljplanen är i samrådsskedet, och yttrandet ska var byggnadsnämnden till 

handa senast den 27 april 2021. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslag till detaljplan för förskola och 

bostäder vid Köpenhamnsgatan, med de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till byggnadsnämnden.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 30 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslag till detaljplan för förskola 

och bostäder vid Köpenhamnsgatan, med de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till byggnadsnämnden och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka förslag 

till detaljplan för förskola och bostäder vid Köpenhamnsgatan.  

Justering 
Den 21 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 24 (31) 

§ 100, N161-0691/21 

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg gällande bostad 
med särskild service för barn och unga Broströmsgården 
Omfattas av sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 25 (31) 

§ 101 

Yrkande D. Åtgärder mot fusk inom personlig assistans 
Eva Svensson (D) meddelar att D drar tillbaka sitt yrkande, protokollsbilaga 7, gällande 

åtgärder mot fusk. Ärendet utgår därför på sammanträdet den 21 april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 26 (31) 

§ 102 

Yrkande FI, V och MP. Införande av frågestund på distans för 
allmänheten  
Enligt yrkande från FI, V och MP bör en återkommande punkt införas på nämndens 

sammanträden under vilken allmänheten på distans har möjlighet att ställa frågor, vilket 

är positivt ur demokratisynpunkt.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd bordlägger yrkandet från FI, V och MP om införande 

av frågestund på distans för allmänheten till nästkommande sammanträde. 

Handlingar 
FI, V och MP har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 21 april 2021, 

protokollsbilaga 8. FI, V och MP yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

återinföra Allmänhetens frågestund som stående punkt på nämndmöten, med möjlighet 

för digital närvaro på denna punkt. 

Yrkande 
Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar bordläggning av yrkandet från FI, V och 

MP till nästkommande sammanträde. 

Justering 
Den 21 april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 27 (31) 

§ 103 

Anmälan av ordförandebeslut  
Vid sammanträdet den 21 april 2021 ska fattade ordförandebeslut anmälas till nämnden. 

Inga ordförandebeslut har fattats. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om anmälan av ordförandebeslut 

till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att anmälan av ordförandebeslut antecknas till 

protokollet.  

Justering 
Den 21 april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 28 (31) 

§ 104 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet den 21 april 2021 föreligger följande sammanställning av fattade 

delegationsbeslut: 

Anmälan av delegationsbeslut 2021-04-21 (N161-0631/21) 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående sammanställning av fattade 

delegationsbeslut till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att sammanställningen av delegationsbesluten 

antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 21 april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 29 (31) 

§ 105 

Inkomna skrivelser och handlingar 
Vid sammanträdet den 21 april 2021 föreligger följande inkomna skrivelser och andra 

angelägna handlingar: 

Nämndens presidium 

Anteckningar från möte den 7 april 2021 (N161-0018/21) 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

Protokoll från möte den 19 april 2021 

Förvaltningens diarium N161- 

Förteckning över registrerade ärenden och handlingar (postlista) 2021-03-11 – 2021-04-

07 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående skrivelser och handlingar till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att skrivelserna och handlingarna antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 21 april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 30 (31) 

§ 106 

Anmälan av protokoll från nämndens individutskott 
Vid sammanträdet den 21 april 2021 föreligger följande protokoll från nämndens 

individutskott: 

Protokoll (nr 4) 2021-03-16 

Protokoll (nr 5) 2021-04-06 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående protokoll från nämndens 

individutskott till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att protokollen från nämndens individutskott 

antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 21 april 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 31 (31) 

§ 107 

Övrigt 
Peter Svanberg (D) informerar om Länsstyrelsens utbildningstillfällen om funktionsstöds-

frågor under året. 

Joakim Berlin (S) önskar tydligare struktur för pauser under kommande sammanträden, 

exempelvis en kort paus varje timme. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående övrig information och frågor 

till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att övrig information och frågor antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 21 april 2021. 

 

 

 

 


