
 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 1 (26) 

Protokoll (nr 3) 

Sammanträdesdatum: 2023-02-15 
Tid: 14:00-17:00 

Ajourneringar: 15:34-15:50 

Plats: ”Selmas sal” i Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2  

Paragrafer: §§ 39-60 

Närvarande 

Ledamöter 

Håkan Hallengren (S) Ordförande  

Åsa Hartzell (M)  

Emma Öman (V) Förste vice ordförande 

Anna Siitam Wadman (MP)  

Peter Svanberg (D)  

Sanda Anton Henriksson (SD)  

Ulla Ekman (V) §§ 39-47 

Johanna Holmdahl (KD) Andre vice ordförande  

Natalie Johansson (C) 

Tjänstgörande ersättare 

Tommy Söderberg (V) §§ 48-60 

Nicola Hesslén (M) 

Julia Lundell (S) 

Ersättare  

Tommy Söderberg (V) §§ 39-47 

Julia Lundell (S)  

Toomas Almqvist (S)  

Mattias Gerdås (L)  

Krista Femrell (SD)  

Maria Nilsson (C) 

Övriga närvarande 

Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist, avdelningschef Stab, kommunikation och säker-

het Maria Berntsson §§ 39-55, avdelningschef Kvalitet och utveckling Linda Wenthe §§ 

39-55, avdelningschef Ekonomi Kamila Norlander §§ 39-55, avdelningschef HR Pierre 

Dikanda §§ 39-55, förvaltningscontroller Moa Ohlsson §§ 39-55, avdelningschef Bostad 

med särskild service Björn Lind, avdelningschef Daglig verksamhet och stöd Ingela 

Johansson, avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri Yvonne Pontén, nämnd-

sekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg, förvaltningsjurist Christopher Runeberg §§ 45-

47, socialrättsjurist Mickaela Friberg §§ 39-43, delvis 44, säkerhetschef Emelie Ring-

ström §§ 39-43, verksamhetschef Myndighet och socialpsykiatri Anna Bergsten §§ 45-48, 

dataskyddsombud på Intraservice dataskyddsenhet Åsa Stattin §§ 39-44 

Personalföreträdare  

Sophie Ritzman (Kommunal) §§ 39-55, Jonas Parsmo (TCO) §§ 39-55, Christina 

Matsdotter (Saco) §§ 39-55 

Nämnden för funktionsstöd 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 2 (26) 

 

Justeringsdag: 2023-02-20 
 

 

 

Underskrifter 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg  

 

 

 

Ordförande 

Håkan Hallengren (S) 

 

 

Justerande 

Johanna Holmdahl (KD) 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 3 (26) 

§ 39 

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

har kallats till sammanträdet den 15 februari 2023. Vid sammanträdets början saknas två 

ledamöter och fyra ersättare.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar upprop av ledamöter och ersättare till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att uppropet antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 20 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 4 (26) 

§ 40 

Fastställande av dagordning 
Inför sammanträdet den 15 februari 2023 har en dagordning med de ärenden som ska tas 

upp för beslut skickats ut till nämnden. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd fastställer den liggande dagordningen. 

Yrkande  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att dagordningen fastställs.  

Justering  
Den 20 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 5 (26) 

§ 41 

Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av 
protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 15 februari 2023 ska enligt nämndens reglemente 

justeras av ordförande och en ledamot. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd utser andre vice ordförande Johanna Holmdahl (KD) 

att jämte ordförande Håkan Hallengren (S) justera protokollet. Tid fastställs till 

den 20 februari 2023 och plats till Selma Lagerlöfs torg 2.  

Yrkanden  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att andre vice ordförande Johanna Holmdahl 

(KD) jämte ordförande Håkan Hallengren (S) ska justera dagens protokoll.  

Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att tid fastställs till den 20 februari 2023 och 

plats till Selma Lagerlöfs torg 2. 

Justering  
Den 20 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 6 (26) 

§ 42 

Anmälan av jäv 
Ordförande Håkan Hallengren (S) informerar om att de som omfattas av jäv i något 

ärende på sammanträdet den 15 februari 2023 har möjlighet att anmäla detta.  

Ingen anmäler jäv. 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar anmälan av jäv till protokollet.  

Yrkande  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att anmälan av jäv antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 20 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 7 (26) 

§ 43 

Förvaltningsdirektören informerar 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist informerar om att Inspektionen för vård och 

omsorg har förbjudit Humana Assistans AB att bedriva assistans, men tills vidare har 

Kammarrätten beslutat om inhibition. Förvaltningen förbereder för att kunna ta emot 

eventuella brukare och personal från Humana Assistans AB, om förbudet träder i kraft. 

När det gäller frågan som FI ställde på sammanträdet den 14 december 2022 § 274 om 

det finns någon ny policy angående biståndsbedömning, så har förvaltningen ingen ny 

sådan utan arbetar med likvärdighet. Eventuella förändringar gällande bedömning och  

beslut handlar om rättspraxis. Vidare utgår information om möjlighet att boka in möten 

för partiers budgetsekreterare, planerad busstransport till studiebesök för nämnden och 

tillhandahållande av tangentbord till nämndens surfplattor.   

Avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri Yvonne Pontén går igenom ärendeskuld 

för januari 2023. Insatser som pågår men som saknar aktuellt uppdrag är 7 procent, där 

majoriteten gäller bostad med särskild service och daglig verksamhet. Insatser där 

tekniska förlängningar har skett är 0,48 procent och beror framför allt på medarbetares 

frånvaro. Nämnden kommer att få en uppföljning om ärendeskuld på sammanträdet i juni 

2023. Säkerhetschef Emelie Ringström informerar om krisberedskap i förvaltningens 

verksamheter. Det senaste året har förvaltningen ställts inför smittspridning kopplad till 

covid-19, kriget i Ukraina och risk för energibrist. För att hantera dessa kriser finns en 

beredskapsplan, en krisledningsplan, verksamhetsspecifika krishanteringsplaner samt 

rutiner vid värmebölja och stort personalbortfall.  

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om Humana Assistans AB, ärende-

skuld för januari 2023, krisberedskap med mera (N161-2666/22).  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningsdirektörens information om 

Humana Assistans AB, ärendeskuld för januari 2023, krisberedskap med mera till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att förvaltningsdirektörens information antecknas 

till protokollet. 

Justering 
Den 20 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 8 (26) 

§ 44, Dnr N161-0248/23 

Nämnden för funktionsstöds Årsrapport 2022 
Nämndens årsrapport för 2022 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör 

grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått. Den innehåller bokslut för 

nämndens totala ansvarsområde, och den har upprättats enligt stadsledningskontorets 

anvisningar. 

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner Årsrapport 2022 med bilagor. 

2. Nämndens för funktionsstöd fastställer 2022 års resultat enligt resultaträkningen 

till 2 971 tkr. 

3. Nämnden för funktionsstöd fastställer eget kapital till 80 000 tkr och 

återredovisar 2 971 tkr. 

4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 23 januari 2023 upprättat ett tjänsteutlåtande med åtta tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner Årsrapport 2022 med bilagor, 

fastställer 2022 års resultat enligt resultaträkningen till 2 971 tkr, fastställer eget kapital 

till 80 000 tkr och återredovisar 2 971 tkr och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Viss information delges nämnden i ett bildspel om Årsrapport 2022, inkomna domar och 

dataskyddsombudets årsrapport (N161-2666/22).  

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

Årsrapport 2022.  

Justering 
Den 15 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 9 (26) 

§ 45, Dnr N161-0246/23 

Nämnden för funktionsstöds Verksamhetsplan 2023 
I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

nämnden för 2023 fastställa verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan. 

Verksamhetsplan innehåller uppdrag riktade till nämnden, samlad riskbild innehåller 

risker utifrån nämndens reglemente och verksamhetsansvar och intern kontrollplan 

innehåller riskområden att granska under året. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner nämndens verksamhetsplan 2023, enligt 

tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd godkänner samlad riskbild och intern kontrollplan 

2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 23 januari 2023 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner nämndens verksamhetsplan 2023 

enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 och godkänner samlad riskbild och intern kontrollplan 

2023 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2. 

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om verksamhetsplan 2023 (N161-

2666/22). 

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

nämndens verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023. 

Justering 
Den 20 februari 2023.  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 10 (26) 

§ 46, Dnr N161-0811/22 

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen om införande 
av språktest vid rekrytering 
Förvaltningen har fått i uppdrag att införa den så kallade Botkyrkamodellen för språktest i 

svenska vid rekrytering av brukarnära personal samt att redogöra för hur redan anställd 

personal med brister i svenska språket kan fångas upp på ett systematiskt sätt i 

verksamheterna för att erbjudas stöd och kompetenshöjande insatser. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag om 

införande av språktest. 

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 18 maj 2022 §128 

fullgjort. 

Tidigare behandling 
Ärendet uppdrogs på nämndens sammanträde den 18 maj 2022 § 128. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 januari 2023 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning av 

uppdrag om införande av språktest och förklarar uppdraget från den 18 maj 2022 §128 

fullgjort. 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

förvaltningens redovisning av uppdrag om införande av språktest. 

Yttrande 
Mattias Gerdås (L) inkommer med ett yttrande: 

”Vi är för att man upprätthåller och stärker den språkliga kompetensen inom för-

valtningen. Ett väl utfört språktest skulle kunna vara en del av detta. Det nu föreslagna 

språktestet verkar dock snarare kunna få motsatt effekt än att säkra upp språkligt 

nyrekryteringar mot till t.ex. glädjebetyg. Nu verkar förslaget istället skapa ett nytt 

kryphål för arbetssökande utan godkända gymnasiebetyg.” 

Justering 
Den 20 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 11 (26) 

§ 47, Dnr N161-1061/21 

Publicering av personuppgifter i sociala medier 
Nämnden ansvarar för sina verksamheters behandling av personuppgifter i digitala 

kanaler. De verksamheter som sysslar med konstnärlig, kulturell eller journalistisk 

verksamhet bör få publicera brukares personuppgifter i externa och interna digitala 

kanaler i samband med deras skapande. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner att förvaltningen publicerar brukares 

personuppgifter i förvaltningens egna interna och externa digitala kanaler under 

förutsättning att brukarna har godkänt det och att publiceringarna handlar om 

brukarnas journalistiska, konstnärliga eller litterära skapande och att det huvud-

sakliga ändamålet med publiceringen är den enskilde brukarens journalistiska 

verksamhet eller konstnärliga eller litterära skapande. 

2. Nämnden för funktionsstöd beslutar att förvaltningen inte ska publicera brukares 

personuppgifter i förvaltningens egna externa och interna digitala kanaler, under 

andra förutsättningar än de som anges i beslutspunkt 1. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 januari 2023 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att förvaltningen publicerar 

brukares personuppgifter i förvaltningens egna interna och externa digitala kanaler under 

förutsättning att brukarna har godkänt det och att publiceringarna handlar om brukarnas 

journalistiska, konstnärliga eller litterära skapande och att det huvud-sakliga ändamålet 

med publiceringen är den enskilde brukarens journalistiska verksamhet eller konstnärliga 

eller litterära skapande och beslutar att förvaltningen inte ska publicera brukares 

personuppgifter i förvaltningens egna externa och interna digitala kanaler, under andra 

förutsättningar än de som anges i beslutspunkt 1. 

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om publicering av personuppgifter i 

sociala medier (N161-2666/22). 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna att 

förvaltningen publicerar brukares personuppgifter i förvaltningens digitala kanaler, i 

enlighet med angivna förutsättningar.  

Justering 
Den 20 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 12 (26) 

§ 48, Dnr N161-2434/22 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud 2023 samt redovisning för 2022 
Nämnden ska ansöka om statligt bidrag till personligt ombudsverksamhet för 2023 samt 

redovisa verksamhetsåret 2022. Personligt ombudsverksamheten svarar mot kommunens 

ansvar för att söka upp personer med psykisk funktionsnedsättning, kartlägga behov samt 

erbjuda insatser i form av stöd och service.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner redovisningen av personligt ombud 2022.  

2. Nämnden för funktionsstöd godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet 

med personligt ombud 2023.  

3. Nämnden för funktionsstöd översänder redovisning och ansökan till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 19 januari 2023 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen av personligt 

ombud 2022, godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 

2023, översänder redovisning och ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och 

förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om ansökan om stadsbidrag med 

personligt ombud 2023 och redovisning för 2022 (N161-2666/22). 

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

redovisningen av personligt ombud 2022 samt ansökan om stadsbidrag för verksamhet 

med personligt ombud 2023. 

Justering 
Den 20 februari 2023. 

Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 13 (26) 

§ 49, Dnr N161-2048/22 

Remiss från kommunstyrelsen om plan för att uppnå ett 
maximalt antal medarbetare per chef 
Nämnden har fått stadsledningskontorets utredning gällande riktvärde för antal 

medarbetare per chef i Göteborgs Stad på remiss. Även de fyra socialnämnderna, äldre 

samt vård- och omsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och 

utbildningsnämnden har fått ärendet på remiss. 

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 16 februari 2023. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker stadsledningskontorets förslag om ett 

stadenövergripande riktvärde på 30 medarbetare per chef. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 januari 2023 upprättat ett tjänsteutlåtande med åtta tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker stadsledningskontorets förslag om 

ett stadenövergripande riktvärde på 30 medarbetare per chef, översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och förklarar paragrafen 

omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka 

remiss om plan för att uppnå ett maximalt antal medarbetare per chef. 

Yttrande 
M, D, L och KD har inkommit med ett skriftligt yttrande daterat den 15 februari 2023, 

protokollsbilaga 1, om vikten av att beakta de lokala organisatoriska förutsättningarna i 

varje verksamhet. 

Justering 
Den 15 februari 2023.  

Protokollsutdrag skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 14 (26) 

§ 50, Dnr N161-1035/22 

Skrivelse till Socialdepartementet om funktionsstöds-
området 
Nämnden önskar återigen tillskriva Socialdepartementet för att påtala vikten av att 

funktionsstöd ses som ett eget område.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en skrivelse 

till Socialdepartementet om funktionsstöd som eget område samt återkomma till 

nämnden med skrivelsen. 

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta 

fram en skrivelse till Socialdepartementet om funktionsstöd som eget område samt 

återkomma till nämnden med skrivelsen. 

Justering 
Den 20 februari 2023. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 15 (26) 

§ 51, Dnr N161-0641/23 

Hemställan till kommunfullmäktige om att fortsätta tillämpa 
lagen om valfrihetssystem inom daglig verksamhet 
Enligt yrkande från C ska nämnden hemställa till kommunfullmäktige om att lagen om 

valfrihetssystem ska fortsätta att tillämpas inom daglig verksamhet, samt pausa av-

vecklingen av lagen om valfrihetssystem inom daglig verksamhet.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige om att fortsätta 

tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet under hela 

mandatperioden.  

2. Nämnden för funktionsstöd pausar avvecklingen av LOV inom daglig 

verksamhet till dess att kommunfullmäktige har hanterat hemställan.  

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades på nämndens sammanträde den 18 januari 2023 § 30. 

Handlingar 
M, D, L och KD har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 18 januari 2023, 

protokollsbilaga 2. M, D, L och KD yrkar att nämnden hemställer till kommun-

fullmäktige att ta ställning till om valfrihet enligt LOV ska fortsätta att tillämpas inom 

daglig verksamhet i Göteborgs stad och pausar avvecklingen av LOV inom daglig 

verksamhet och avvaktar vidare hantering till dess att kommunfullmäktige har tagit 

ställning till hemställan. 

M, D, L och KD har inkommit med ett reviderat skriftligt yrkande daterat den 18 januari 

2023, protokollsbilaga 3. M, D, L och KD yrkar att nämnden hemställer till kommun-

fullmäktige om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig 

verksamhet under hela mandatperioden och pausar avvecklingen av LOV inom daglig 

verksamhet till dess att kommunfullmäktige har hanterat hemställan.  

C har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 13 februari 2023, protokollsbilaga 

4. C yrkar att nämnden hemställer till kommunfullmäktige om att fortsätta tillämpa lagen 

om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet under hela mandatperioden och 

pausar avvecklingen av LOV inom daglig verksamhet till dess att kommunfullmäktige 

har hanterat hemställan.  

Yrkanden 
Andre vice ordförande Johanna Holmdahl (KD) yrkar med instämmande av M, D och KD 

bifall till skriftligt yrkande från C om hemställan till kommunfullmäktige att fortsätta till-

lämpa lagen om valfrihetssystem inom daglig verksamhet.  

Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar avslag på skriftligt yrkande från C. 
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Fortsättning § 51 

Yttrande 
M, D, L och KD har inkommit med ett skriftligt yttrande daterat den 15 februari 2023, 

protokollsbilaga 5, om att avvecklingen gällande tillämpningen av lagen om valfrihets-

system inom daglig verksamhet bör stoppas. 

Propositionsordning 
Ordförande Håkan Hallengren (S) ställer proposition på yrkandena om skriftligt yrkande 

från C, och finner att ordförande Håkan Hallengrens (S) yrkande om avslag vinner bifall. 

Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att avslå skriftligt yrkande från C om hemställan till kommunfullmäktige att 

fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem inom daglig verksamhet. 

Nej-röst för att bifalla skriftligt yrkande från C. 

Omröstning 
Förste vice ordförande Emma Öman (V), Julia Lundell (S), Anna Siitam Wadman (MP), 

Tommy Söderberg (V) och ordförande Håkan Hallengren (S) röstar ja. 

Åsa Hartzell (M), Nicola Hesslén (M), Peter Svanberg (D), Sanda Anton Henriksson 

(SD), andre vice ordförande Johanna Holmdahl (KD) och Natalie Johansson (C) röstar 

nej. 

Med fem röster ja och sex röster nej bifaller nämnden skriftligt yrkande från C om hem-

ställan till kommunfullmäktige att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem inom 

daglig verksamhet. 

Reservation 
Ordförande Håkan Hallengren (S) inkommer med en reservation: 

”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att hem-

ställa till kommunfullmäktige om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom 

daglig verksamhet samt pausa den pågående avvecklingen. Vi anser att beslutet strider 

mot Göteborg stads beslutade budget för 2023.” 

Justering 
Den 20 februari 2023. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 52 

Anmälan av ordförandebeslut 
Vid sammanträdet den 15 februari 2023 ska fattade ordförandebeslut anmälas. Inga 

ordförandebeslut har fattats.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om anmälan av ordförandebeslut 

till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att ärendet antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 20 februari 2023.  
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§ 53, Dnr N161-2665/22 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet den 15 februari 2023 föreligger följande sammanställningar av fattade 

delegationsbeslut:  

Anmälda delegationsbeslut 2023-02-15 (N161-2665/22)  

Beslut om tillsvidareanställningar i förvaltningen oktober-december 2022 (N161-

2665/22) 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående sammanställning av 

delegationsbeslut till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att delegationsbesluten antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 20 februari 2023.  
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§ 54 

Inkomna skrivelser och handlingar  
Vid sammanträdet den 15 februari 2023 föreligger följande inkomna skrivelser och andra 

angelägna handlingar:  

Nämndens presidium 

Anteckningar från möte 2023-02-01 (N161-2664/22) 

Förvaltningens diarium N161- 

Förteckning över registrerade ärenden och handlingar i förvaltningens diarium, från 2022-

12-01 till 2023-01-20 

Förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) 

Protokoll från möte 2022-10-12 

Protokoll från möte 2022-11-09 

Rådet för funktionsstödsfrågor 

Protokoll från möte 2022-12-07 

Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag 2022-12-08 § 7 Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023-2026 

(nämndens beslut 2021-12-15 § 246, N161-1350/21) 

Protokollsutdrag 2022-12-08 § 8 Göteborgs Stads riktlinje om representation, gåvor, 

mutor, jäv och bisyssla 

Stadsledningskontoret 

Delegationsbeslut 2023-01-10 Etablering av bostad med särskild service vid 

Skummjölksgatan i Kallebäck (nämndens beslut 2022-12-14 § 269, N161-0380/21) 

Yttrande 2023-01-16 Anpassning av lokal i förvaltningskontor på Selma Lagerlöfs torg 2 

(nämndens beslut 2022-12-14 § 268, N161-1633/22) 

Trafiknämnden 

Protokollsutdrag 2022-12-15 § 431 Uppdrag angående förbättrad framkörning till 

entrédörrar vid serviceresor 

Inspektionen för vård och omsorg 

Beslut 2023-01-31 Återkallande av tillstånd för Humana Assistans AB (sekretess-

markerad version, N161-0398/23)  

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående skrivelser och handlingar till 

protokollet. 
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Fortsättning § 54 

Yrkande  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att skrivelserna och handlingarna antecknas till 

protokollet. 

Justering  
Den 20 februari 2023. 
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§ 55 

Övrigt 
SD har inkommit med en skriftlig fråga daterad den 3 februari 2023, protokollsbilaga 6. 

Det ska tidigare ha funnits rutiner som personal på bostad med särskild service har kunnat 

använda som ett stöd för att hantera privata medel, men för närvarande finns ingen rutin 

att tillgå bland annat då länkar i och med omorganisationen 2020 har slutat att fungera. 

Avdelningschef Bostad med särskild service Björn Lind meddelar att nya rutiner håller på 

att tas fram, men att det dröjer några månader innan dessa är på plats. Tills vidare gäller 

de tidigare rutinerna från innan omorganisationen 2020, och är det så att personal 

upptäcker att länkar inte fungerar uppmanas de ta kontakt.  

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar frågan samt svaret om rutin för privata 

medel till protokollet.  

Yrkande  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att frågan samt svaret antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 20 februari 2023. 
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§ 56 

Återrapportering av inkomna beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg 
Vid sammanträdet den 15 februari 2023 återrapporteras inkomna beslut från Inspektionen 

för vård och omsorg, i ärenden där nämnden tidigare har fattat beslut. 

Informationen delges nämnden i form av ett bildspel om tidigare och nya beslut (N161-

2666/22). 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar återrapporteringen av inkomna beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att återrapporteringen antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 20 februari 2023.  
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§ 57, Dnr N161-0095/22 

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg gällande bostad 
med särskild service för barn eller unga Fredagstomten 9 
Inspektionen för vård och omsorg genomför årligen tillsyn av barnverksamheter. Efter en 

tillsyn i december 2022 på bostad med särskild service för barn eller unga Fredags-

tomten 9, har brister konstaterats i form av otillåtna begränsningsåtgärder.  

Nämndens yttrande ska vara Inspektionen för vård och omsorg till handa senast den 25 

februari 2023.  

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner upprättad redovisning gällande tillsyn på 

bostad med särskild service för barn eller ungdomar Fredagstomten 9.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar  
Förvaltningen har den 14 december 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner upprättad redovisning gällande 

tillsyn på bostad med särskild service för barn eller ungdomar Fredagstomten 9, 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Inspektionen för vård 

och omsorg och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

upprättad redovisning om tillsyn på bostad med särskild service för barn eller unga.  

Justering  
Den 15 februari 2023.  

Protokollsutdrag skickas till  
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 58, Dnr N161-2041/22  

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg om särskild avgift 
avseende ledsagarservice enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 
Inspektionen för vård och omsorg yrkar att förvaltningsrätten ska ålägga nämnden att 

betala en särskild avgift om 1 400 kronor i månaden, med anledning av ett ej verkställt 

beslut om ledsagarservice. 

Nämndens yttrande ska efter beviljat anstånd vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 

17 februari 2023. 

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande med 

bilagor som eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg.  

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar  
Förvaltningen har den 16 december 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med tre tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

med bilagor som eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg och förklarar paragrafen 

omedelbart justerad.  

Yrkande  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att översända 

tjänsteutlåtandet till förvaltningsrätten.  

Justering  
Den 15 februari 2023.  

Protokollsutdrag skickas till  
Förvaltningsrätten i Göteborg 
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§ 59, Dnr N161-2044/22 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg gällande särskild 
avgift för ej verkställt beslut om ledsagarservice enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Inspektionen för vård och omsorg yrkar att förvaltningsrätten ska ålägga nämnden att 

betala en särskild avgift om 26 100 kronor, med anledning av ett ej verkställt beslut om 

ledsagarservice. 

Nämndens yttrande ska efter beviljat anstånd vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 

17 februari 2023. 

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningen tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg.  

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar  
Förvaltningen har den 23 januari 2023 upprättat ett tjänsteutlåtande med tre tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg och förklarar paragrafen omedelbart 

justerad.  

Yrkande  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att översända 

tjänsteutlåtandet till förvaltningsrätten.  

Justering  
Den 15 februari 2023.  

Protokollsutdrag skickas till  
Förvaltningsrätten i Göteborg 
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§ 60 

Anmälan av protokoll från nämndens individutskott 
Vid sammanträdet den 15 februari 2023 föreligger följande protokoll från nämndens 

individutskott:  

Protokoll (nr 2) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2023-02-07 §§ 19-31 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående protokoll från nämndens 

individutskott till protokollet.  

Yrkande  
Ordförande Håkan Hallengren (S) yrkar att protokollet från nämndens individutskott 

antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 20 februari 2023.  


