
   
 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 1 (28) 

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Tid: 14:00-17:09 
Ajourneringar: 15:37-15:47 
Plats: ”Selmas sal” i Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2 
Paragrafer: 202-225 

Närvarande 
Ledamöter  
Åsa Hartzell (M) Ordförande 
Håkan Hallengren (S) 
Alice Vernersson (V) Andre vice ordförande 
Jens Adamik (L) Förste vice ordförande 
Dragana Todorovic (S) 
Andreas Fock (KD) 
Sten Svensson (D) 
Denise Cresso (FI) 
Krista Femrell (SD) 

Tjänstgörande ersättare  
Sean Megherbi (D) 
Anna Siitam Wadman (MP) 

Ersättare  
Ulla Ekman (V) 
Mattias Gerdås (L) 
Erjola Pere Poci (M) 
Jan Hermfelt (SD) 

Övriga närvarande 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist, stabs-, kommunikations- och säkerhetschef 
Maria Berntsson §§ 202-222, ekonomichef Kamila Norlander §§ 202-222, HR-chef 
Pierre Dikanda §§ 202-222, förvaltningscontroller Moa Ohlsson §§ 202-222, avdelnings-
chef Bostad med särskild service Björn Lind, avdelningschef Daglig verksamhet och stöd 
Ingela Johansson, avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri Yvonne Pontén, 
avdelningschef Kvalitet och utveckling Linda Wenthe §§ 202-222, nämndsekreterare 
Viktor Jakobsson Rikenberg, förvaltningsjurist Christopher Runeberg §§ 202-209, 
socialrättsjurist Mickaela Friberg §§ 202-209, Enhetschef Stab, kommunikation och 
säkerhet Emelie Ringström § 210, planeringsledare Kvalitet och utveckling Anneli 
Jonebrant §§ 202-209 

Personalföreträdare 
Matti Karppala (Kommunal) §§ 206-222, Jonas Parsmo (TCO) §§ 202-222, Christina 
Matsdotter (Saco) §§ 202-222 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 2 (28) 

 

Justeringsdag: 2022-10-24 
 

 

 

 

Underskrifter 

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

 

  

 

 

Sekreterare 
Viktor Jakobsson Rikenberg  

 

 

 

Ordförande 
Åsa Hartzell (M) 

 

 

 

 

Justerande 
Alice Vernersson (V) 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 3 (28) 

§ 202 
Upprop av ledamöter och ersättare 
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg ropar upp ledamöter och ersättare som 
har kallats till sammanträdet den 19 oktober 2022. Vid sammanträdets början saknas två 
ledamöter och fem ersättare. 

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 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 4 (28) 

§ 203 
Fastställande av dagordning 
Inför sammanträdet den 19 oktober 2022 har en dagordning med de ärenden som ska tas 
upp för beslut skickats ut till nämnden. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd fastställer dagordningen. 

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

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 5 (28) 

§ 204 
Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av 
protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 19 oktober 2022 ska enligt nämndens reglemente 
justeras av ordförande och en ledamot. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd utser andre vice ordförande Alice Vernersson (V) att 
jämte ordförande Åsa Hartzell (M) justera protokollet. Tid fastställs till den 24 
oktober 2022 och plats till Selma Lagerlöfs torg 2.  

Yrkanden  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att andre vice ordförande Alice Vernersson (V) jämte 
ordförande Åsa Hartzell (M) ska justera dagens protokoll.  

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att tid fastställs till den 24 oktober 2022 och plats till 
Selma Lagerlöfs torg 2. 

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 6 (28) 

§ 205 
Anmälan av jäv 
Ordförande Åsa Hartzell (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något ärende på 
sammanträdet den 19 oktober 2022 har möjlighet att anmäla detta.  

Ingen anmäler jäv. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar anmälan av jäv till protokollet.  

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

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 7 (28) 

§ 206 

Förvaltningsdirektören informerar 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist informerar om nytt samarbetsavtal mellan de 
fyra socialnämnderna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen om folkhälso-
arbete. Samarbetsavtalet kommer att gälla 2023-2025 och finansieras, liksom tidigare, till 
hälften av kommunen och till hälften av regionen. Vad gäller covid-19 så har för-
valtningen upphört med möten om övergripande kontroll av smittspridning i 
verksamheterna, då smittan har minskat markant. Om spridningen av covid-19 bedöms 
öka igen kan mötena komma att återupptas.  

I nämndens uppdrag om att införa språktest (2022-05-18 § 128) så har både Botkyrka och 
Falkenberg som arbetar med detta ännu inte kommit i gång. Förvaltningen inväntar deras 
utredningar, men har även kontakt med förvaltningen för Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. Uppgifter har även inkommit från förvaltningen för Inköp och 
upphandling om misstänkt listeria i matlådor från SODEXO. Ett fåtal brukare med 
hemtjänst och på bostad med särskild service kan ha förtärt dessa matlådor, men ingen 
rapporteras ha blivit sjuk.  

När det gäller arbetet med ledarskap så har förvaltningen under 2021 hållit ledarakademi 
för alla chefer en gång i månaden, med fokus på att Göteborgs Stads fyra förhållningssätt 
ska prägla organisationskulturen. Under 2022 ska fokus ligga på gemensamt språk och 
metoder i ledarskap utifrån stadsledningskontorets utbildningssatsning. Beträffande 
kompetensförsörjningsplanen så pågår arbetet i förvaltningen, och ett ärende kommer att 
tas upp för beslut av nämnden i december 2022. 

Svar ges även på de frågor som S tidigare ställde till förvaltningen (2022-09-21 § 199), 
om domar i individärenden och kostnaden för sommarbemanning. Vad gäller antalet 
domar i förhållande till fattade beslut och avslag eller delavslag, så var 11 procent avslag 
eller delavslag under år 2021. Under första halvåret 2022 så har 11 procent av avslagen 
eller delavslagen överklagas. Vad gäller sommarbemanningen så erhöll 29 medarbetare 
ersättning för att flytta sin semester, till en kostnad av 328 000 kronor.  

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om folkhälsoarbetet, hantering av 
covid-19 med mera (N161-1903/21).  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningsdirektörens information om 
folkhälsoarbetet, hantering av covid-19 med mera till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att förvaltningsdirektörens information antecknas till 
protokollet. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 8 (28) 

Fortsättning § 206 

Justering 
Den 24 oktober 2022. 

  



Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

 

 

Nämnden för funktionsstöd 
 

  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 9 (28) 

§ 207, Dnr N161-0578/22 
Återrapportering av uppdrag om korttidsvistelse för barn 
med funktionsnedsättning 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur korttidsvistelse för barn med 
funktionsnedsättning kan bli mer tillåtande än rättspraxis. Förvaltningen bedömer att en 
revidering av ett vägledande dokumentet om handläggning bör göras. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens redovisning av svar på 

uppdrag avseende korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning.  
2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 20 april 2022 § 107 

fullgjort.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 23 september 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 
bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning av svar 
på uppdrag avseende korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning och förklarar 
uppdraget från den 20 april 2022 § 107 fullgjort.  

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om uppdraget avseende korttids-
vistelse för barn med funktionsnedsättning (N161-1903/21). 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 
redovisningen av uppdraget samt att förklara uppdraget fullgjort.  

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 10 (28) 

§ 208, Dnr N161-1038/22 
Återrapportering av uppdrag om hur beslut om personlig 
assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur beslut om personlig assistans kan 
bli mer tillåtande än rättspraxis. Förvaltningen bedömer att det juridiskt sett inte finns 
möjlighet att göra mer tillåtande bedömningar än rättspraxis med stöd av lagen om stöd 
och service till vissa funktionsnedsatta. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens redovisning om hur beslut 

angående personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis.  
2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 15 juni 2022 § 150 

fullgjort.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 23 september 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med två 
tillhörande bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens 
redovisning om hur beslut angående personlig assistans kan bli mer tillåtande än 
rättspraxis och förklarar uppdraget från den 15 juni 2022 § 150 fullgjort.  

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om uppdraget avseende hur beslut 
om personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis (N161-1903/21). 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 
redovisningen av uppdraget samt att förklara uppdraget fullgjort.  

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 11 (28) 

§ 209, Dnr N161-2120/22 
Yrkande. Redovisning av nya riktlinjer inom lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, handbok om hand-
läggning inom korttidvistelse och domar om korttidsvistelse 
Nämnden önskar med anledning av återrapporteringen av uppdragen om kortidsvistelse 
för barn med funktionsnedsättning (§ 207) och personlig assistans (§ 208), ha mer 
information om förändringar gällande lagar, handläggning och domar.   

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att redovisa, senast i 

oktober 2023, hur nya riktlinjerna i LSS har implementerats i verksamheten. 
2. Nämnden för funktionsstöd uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en 

uppföljning av revideringen av handboken gällande korttidsvistelse.  
3. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att redovisa domarna 

angående korttidsvistelse i Göteborg jämfört med tidigare år.  

Handling 
Sten Svensson (D) och andre vice ordförande Alice Vernersson (V) inkommer på 
sammanträdet med ett skriftligt yrkande, protokollsbilaga 1. Nämnden föreslås ge 
förvaltningen i uppdrag att (1) redovisa, senast i oktober 2023, hur nya riktlinjerna i LSS 
har implementerats i verksamheten, (2) återkomma med en uppföljning av revideringen 
av handboken gällande korttidsvistelse och (3) redovisa domarna angående korttids-
vistelse i Göteborg jämfört med tidigare år.  

Yrkanden 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar med instämmande av Sten Svensson (D) och andre 
vice ordförande Alice Vernersson (V), bifall till det skriftliga yrkandet om redovisning av 
nya riktlinjer inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, handbok om 
handläggning inom korttidvistelse och domar om korttidsvistelse. 

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 12 (28) 

§ 210, Dnr N161-1395/22 
Återrapportering av uppdrag om att avveckla tystnads-
kulturen och förstärka personalens säkerhet 
Nämnden har gett förvaltningen flera uppdrag om att avveckla tystnadskultur, 
personalens säkerhet och otillåten påverkan. Utbildning och stöd i form av metodstöd, 
rutiner och ledarfilosofi har tagits fram för att fortsätta arbetet med att förstärka 
personalens säkerhet och skapa en god arbetsmiljö. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningens redovisning av uppdragen 

att avveckla tystandskulturen och förstärka personalens säkerhet till protokollet.  
2. Nämnden för funktionsstöd förklarar de ovanstående uppdragen fullgjorda.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 27 juni 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med tre tillhörande 
bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden antecknar förvaltningens redovisning av 
uppdragen att avveckla tystandskulturen och förstärka personalens säkerhet till 
protokollet och förklarar de ovanstående uppdragen fullgjorda. 

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om uppdraget att avveckla 
tystandskulturen och förstärka personalens säkerhet (N161-1903/21). 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anteckna 
redovisningen av uppdragen till protokollet samt att förklara uppdragen fullgjorda.  

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 13 (28) 

§ 211, Dnr N161-1076/22 
Remiss från kommunstyrelsen om handlingsplan för att 
motverka tystnadskultur 
Nämnden har tagit emot en remiss av kommunstyrelsen om förslag till Göteborgs Stads 
handlingsplan för att motverka tystandskultur 2022-2025. Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag att, tillsammans med samtliga nämnder och bolag, ta fram en strategi och 
handlingsplan med konkreta åtgärder för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas. 

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 4 november 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remis om Göteborgs Stads handlingsplan 

för att motverka tystnadskultur 2022-2025 med de synpunkter som framkommer i 
tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 23 september 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra 
tillhörande bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remiss om Göteborgs 
Stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur 2022-2025 med de synpunkter som 
framkommer i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka remiss 
om Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur 2022-2025. 

Justering 
Den 24 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 14 (28) 

§ 212, Dnr N161-0474/22 
Hemställan till kommunfullmäktige om revidering av 
förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem 
avseende daglig verksamhet 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om nu gällande förfrågningsunderlag enligt lagen 
om valfrihetssystem för daglig verksamhet. Förvaltningen har identifierat behov av att 
revidera förfrågningsunderlaget och föreslår nämnden att till kommunfullmäktige 
hemställa om revidering av förfrågningsunderlaget. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige om revidering av 

förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet enligt LSS enligt tjänsteutlåtandets 
bilagor 1 och 2 – utredning och förslag till reviderat förfrågningsunderlag.  

2. Nämnden för funktionsstöd ger, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut, förvaltningen i uppdrag att formulera de nya kraven i en kravspecifikation 
för Göteborgs Stads dagliga verksamhet.  

3. Nämnden för funktionsstöd beslutar att, i avvaktan på kommunfullmäktiges 
beslut, göra ett undantag från reglerna för daglig verksamhet, innebärande att de 
brukare som deltar i pilotprojektet får behålla sin plats på sin dagliga verksamhet, 
har rätt till habiliteringsersättning samt att verksamheten får behålla sin ersättning 
under prövoperioden, i enlighet med förslag till revidering.  

4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades på nämndens sammanträde den 21 september 2022 § 186. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 19 augusti 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med nio tillhörande 
bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer till kommunfullmäktige om 
revidering av förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet enligt LSS enligt tjänste-
utlåtandets bilagor 1 och 2 – utredning och förslag till reviderat förfrågningsunderlag, ger, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, förvaltningen i uppdrag att formulera 
de nya kraven i en kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga verksamhet, beslutar att, 
i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut, göra ett undantag från reglerna för daglig 
verksamhet, innebärande att de brukare som deltar i pilotprojektet får behålla sin plats på 
sin dagliga verksamhet, har rätt till habiliteringsersättning samt att verksamheten får 
behålla sin ersättning under prövoperioden, i enlighet med förslag till revidering och 
förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 15 (28) 

Fortsättning § 212 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att hemställa till 
kommunfullmäktige om revidering av förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihets-
system avseende daglig verksamhet. 

Justering 
Den 19 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 16 (28) 

§ 213, Dnr N161-1593/21 
Ekonomisk lägesrapport per september 2022 
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport. Resultatet till och med september 
månad 2022 visar ett överskott om 91,2 miljoner kronor, varav 52,7 miljoner kronor avser 
tillfällig utökning av nämndbidraget för 2022. Prognosen för helår 2022 beräknas till 70 
miljoner kronor. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per 
september 2022. 

Handling 
Förvaltningen har den 11 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande. Förvaltningen 
föreslår att nämnden godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per september 2022. 

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

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 17 (28) 

§ 214, Dnr N161- 0758/22 
Priser för friskvården i Dalheimers hus 
Avgifter och priser på Dalheimers hus ska revideras årligen. För friskvården föreslås en 
ökning med två procent, vad gäller priser där verksamheten har lägre priser än andra 
likvärdiga verksamheter. I de fall priset ligger högre föreslås ingen höjning.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag om prissättning för 
friskvård inom Dalheimers hus verksamheter, från och med 2022-11-01. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 17 maj 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 
bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag om 
prissättning för friskvård inom Dalheimers hus verksamheter, från och med 2022-11-01. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 
prissättning för friskvård på Dalheimers hus verksamheter. 

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 18 (28) 

§ 215, Dnr N161-0829/22 
Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv 
Nämnden har fått en motion om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för 
friluftsliv på remiss från kommunstyrelsen. Motionen har även sänts på remiss till park- 
och naturnämnden och trafiknämnden.  

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 28 oktober 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker motionen om att ge park- och 

naturnämnden och trafiknämnden i uppdrag att i samverkan med berörda 
förvaltningar, Västtrafik, bostadsbolag och civilsamhället genomföra aktiviteter 
för att nå nya målgrupper för friluftsliv, med de synpunkter som framkommer i 
tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 26 augusti 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 
bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker motionen om att ge park- och 
naturnämnden och trafiknämnden i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar, 
Västtrafik, bostadsbolag och civilsamhället genomföra aktiviteter för att nå nya 
målgrupper för friluftsliv, med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet, 
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och 
förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka motionen 
om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv. 

Justering 
Den 19 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 19 (28) 

§ 216, Dnr N161- 1160/22 
Remiss från kommunstyrelsen om samverkansavtal för 
digitala hjälpmedel 
Nämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen med förslag på samverkansavtal inom 
området digitala hjälpmedel från VästKom och Västra Götalandsregionen. För 
närvarande finns det ett samverkansavtal mellan regionen och kommunerna om hjälp-
medel, men ett nytt samverkansavtal behövs för att även omfatta digitala hjälpmedel. 

Nämndens svar ska efter begärd förlängning vara stadsledningskontoret tillhanda senast 
den 19 oktober 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker samverkansavtalet Digitala hjälpmedel i 

samverkan.  
2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen  
3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 12 september 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med fem 
tillhörande bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker samverkansavtalet 
Digitala hjälpmedel i samverkan, översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka 
samverkansavtal för digitala hjälpmedel. 

Justering 
Den 19 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 20 (28) 

§ 217 
Yrkande D. Utökade föreningsbidrag 
Enligt yrkande från D bör nämnden utbetala tre miljoner kronor till de sextiofem 
föreningar och organisationer som verkar inom funktionsstödsområdet. D anser att det 
beräknade ekonomiska överskottet för 2022 ger utrymme för ett extra bidrag. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd bordlägger yrkande från D om utökade förenings-
bidrag. Ärendet tas upp igen på sammanträdet den 16 november 2022.  

Handlingar 
D har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 11 oktober 2022, protokollsbilaga 
2. D yrkar att nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att fördela 3 miljoner 
kronor till de 65 föreningar och organisationer som verkar inom funktionsstödsområdet, 
och som fick bidrag 2022. Fördelningen bör ske i proportion till respektive bidrag för 
2022.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande samman-
träde.  

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 21 (28) 

§ 218 
Yrkande V, FI, MP och S. Yrkande om arbetsmiljö och 
arbetsvillkor 
Enligt yrkande från V, FI, MP och S bör förvaltningen får i uppdrag att djupgående 
undersöka ett antal frågor kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö gällande schema-
läggning, resurspass och arbetstid.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd bordlägger yrkande från V, FI, MP och S om arbets-
miljö och arbetsvillkor. Ärendet tas upp igen på sammanträdet den 16 november 
2022.  

Handlingar 
V, FI, MP och S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 10 oktober 2022, 
protokollsbilaga 3. V, FI, MP och S yrkar att nämnden beslutar att förvaltningen ges i 
uppdrag att undersöka följande frågor: (1) Medarbetares möjligheter till inflytande över 
schemaläggning, (2) resurspass påverkan på medarbetares arbetsmiljö och (3) 
konsekvenser för de medarbetare vars ordinarie arbetstid planeras att förläggas på fler 
arbetsplatser än en. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande samman-
träde.  

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 22 (28) 

§ 219 
Anmälan av ordförandebeslut  
På sammanträdet den 19 oktober 2022 ska månadens fattade ordförandebeslut anmälas. 
Inga ordförandebeslut har fattats. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om ordförandebeslut till 
protokollet. 

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

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 23 (28) 

§ 220, Dnr N161-1904/21 
Anmälan av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet den 19 oktober 2022 anmäls följande sammanställningar av fattade 
delegationsbeslut: 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut 2022-10-19 (N161-1904/21) 

Beslut om tillsvidareanställningar juli-september 2022 (N161-1904/21) 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående sammanställningar av 
delegationsbeslut till protokollet.  

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

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 24 (28) 

§ 221 

Inkomna skrivelser och handlingar  
Vid sammanträdet den 19 oktober 2022 anmäls följande inkomna skrivelser och andra 
angelägna handlingar:  

Nämndens presidium 
Anteckningar från möte den 5 oktober 2022 (N161-1901/21) 

Förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) 
Protokoll från möte den 14 september 2022 

Förvaltningens diarium N161-  
Förteckning över registrerade ärenden och handlingar (postlista), från 2022-09-09 till 
2022-10-03 

Kommunfullmäktige 
Beslut från 2022-09-15 § 24 om motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus 
Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och 
ställföreträdare samt certifiering av gode män (nämndens beslut 2022-03-16 § 73, N161-
1740/21) 

Stadsledningskontoret 
Beslut från 2022-09-23 om godkännande av inhyrning av kontorsplatser på 
Vågmästaregatan 1B (nämndens beslut 2022-09-21 § 191, N161-0143/22) 

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 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 25 (28) 

§ 222 
Övrigt 
D har inkommit med en skriftlig fråga utan datum, protokollsbilaga 4. D önskar veta 
huruvida det föreligger osakliga löneskillnader i förvaltningen. HR-chef Pierre Dikanda 
svarar att det i hela Göteborgs Stad finns sådana skillnader, och att lönekartläggningar 
görs. Kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg och utbildning jämförs med 
mansdominerade yrken inom teknik och administration, vilket visar på stora löne-
skillnader. I 2023 års löneöversyn i förvaltningen kommer stödassistenter, personliga 
assistenter, enhetschefer och stödpedagoger därför att prioriteras. 

D har inkommit med en skriftlig fråga utan datum, protokollsbilaga 5. D önskar veta om 
brukare med funktionsvariation har en individuell plan och om det erbjuds möjlighet till 
eget ombud. Avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri Yvonne Pontén svarar att det 
inte finns någon statistik om detta. Det verkar inte vara så att det begärs eller önskas av 
brukarna. En förklaring kan vara att förvaltningen arbetar med genomförandeplaner på ett 
bra sätt, i vilka alla livsområden täcks in.  

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående frågor samt svar till 
protokollet. 

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att frågorna samt svaren antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 26 (28) 

§ 223 
Återrapportering av inkomna beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg 
Vid sammanträdet den 19 oktober 2022 föreligger inga nya inkomna beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om tidigare inkomna beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg (N161-1903/21).  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om återrapporteringen av inkomna 
beslut från Inspektionen för vård och omsorg till protokollet. 

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

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 27 (28) 

§ 224, Dnr N161-1802/22 
Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg gällande bostad 
med särskild service Lilla Framnäsgatan 
Inspektionen för vård och omsorg har med anledning av ett klagomål från enskild beslutat 
att starta ett tillsynsärende. Klagomålet avser förekomsten av begränsande åtgärder i 
verksamheten. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner och ställer sig bakom yttrandet gällande 

bostad med särskild service Lilla Framnäsgatan. 
2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 

eget yttrande till inspektionen för vård och omsorg. 
3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handling 
Förvaltningen har den 6 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra tillhörande 
bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner och ställer sig bakom yttrandet 
gällande bostad med särskild service Lilla Framnäsgatan, översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande till inspektionen för vård och omsorg och förklarar 
paragrafen omedelbart justerad. 

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om tillsynen av Inspektionen för 
vård och omsorg (N161-1903/21).  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna och 
ställa sig bakom yttrandet gällande bostad med särskild service Lilla Framnäsgatan. 

Justering 
Den 19 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 28 (28) 

§ 225 
Anmälan av protokoll från nämndens individutskott 
Vid sammanträdet den 19 oktober 2022 anmäls följande protokoll från nämndens 
individutskott: 

Protokoll (nr 11) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2022-10-11 §§ 146-156 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående protokoll från nämndens 
individutskott till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att protokollet från nämndens individutskott 
antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 24 oktober 2022. 
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