
   
 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 1 (31) 

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
Tid: 14:00-16:29 

Ajourneringar: 15:07-15:21, 15:52-15:56 

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

Paragrafer: 226-253 

Närvarande 

Ledamöter  

Håkan Hallengren (S) 

Alice Vernersson (V) Andre vice ordförande 

Peter Svanberg (D) 

Jens Adamik (L) Ordförande 

Dragana Todorovic (S) 

Andreas Fock (KD) 

Sten Svensson (D) 

Denise Cresso (FI) 

Krista Femrell (SD) 

Tjänstgörande ersättare  

Erjola Pere Poci (M) 

Anna Siitam Wadman (MP) 

Ersättare  

Joakim Berlin (S) 

Ulla Ekman (V) 

Julia Lundell (S) 

Övriga närvarande 

Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist, avdelningschef Stab-, kommunikation och 

säkerhet Maria Berntsson §§ 226-249, avdelningschef Ekonomi Kamila Norlander §§ 

226-249, avdelningschef HR Pierre Dikanda §§ 226-249, avdelningschef Bostad med 

särskild service Björn Lind, avdelningschef Daglig verksamhet och stöd Ingela 

Johansson, avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri Yvonne Pontén, avdelnings-

chef Kvalitet och utveckling Linda Wenthe §§ 226-249, nämndsekreterare Viktor 

Jakobsson Rikenberg, förvaltningsdirektör på Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Andreas Lökholm §§ 226-230 

Personalföreträdare 

Matti Karppala (Kommunal) §§ 226-249, Jonas Parsmo (TCO) §§ 226-249, Christina 

Matsdotter (Saco) §§ 226-249 

 

 

 

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

Justeringsdag: 2022-11-21 
 

 

 

 

Underskrifter 

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

 

  

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg  

 

 

 

Ordförande 

Jens Adamik (L) 

 

 

 

 

Justerande 

Alice Vernersson (V) 
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Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 3 (31) 

§ 226 

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

har kallats till sammanträdet den 16 november 2022. Vid sammanträdets början saknas 

två ledamöter och sex ersättare. 

Då Åsa Hartzell (M) inte närvarar på sammanträdet, inträder Jens Adamik (L) som 

ordförande. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar upprop av ledamöter och ersättare till 

protokollet.  

Yrkande  
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att uppropet antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 4 (31) 

§ 227 

Fastställande av dagordning 
Inför sammanträdet den 16 november 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 Jens Adamik (L) yrkar att dagordningen fastställs. 

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 5 (31) 

§ 228 

Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av 
protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 16 november 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 Jens Adamik (L) justera protokollet. Tid fastställs till den 21 

november 2022 och plats till Selma Lagerlöfs torg 2.  

Yrkanden  
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att andre vice ordförande Alice Vernersson (V) jämte 

ordförande Jens Adamik (L) ska justera dagens protokoll.  

Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att tid fastställs till den 21 november 2022 och plats 

till Selma Lagerlöfs torg 2. 

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 6 (31) 

§ 229 

Anmälan av jäv 
Ordförande Jens Adamik (L) informerar om att de som omfattas av jäv i något ärende på 

sammanträdet den 16 november 2022 har möjlighet att anmäla detta.  

Ingen anmäler jäv. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar anmälan av jäv till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att anmälan av jäv antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 7 (31) 

§ 230 

Besök av Arbetsmarknad och vuxenutbildning med 
anledning av aktivitetshusens organisatoriska tillhörighet 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist och förvaltningsdirektör på Arbetsmarknad och 

vuxenutbildning Andreas Lökholm ger information om aktivitetshusen. Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning har i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen, 

socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd utreda förutsättningarna för den 

organisatoriska tillhörigheten för stadens aktivitetshus. För närvarande finns det 5 

aktivitetshus fördelat i staden, med totalt 48 medarbetare. Under oktober 2022 var antalet 

unika besökare 410. Aktivitetshusen är en biståndslös insats för personer mellan 18 och 

65 år med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och syftar bland annat till 

arbete eller studier. 

Första steget i ny organisering är skapandet av en nulägesbild av aktivitetshusen, som 

kunskapsunderlag där arbetssätt och antal deltagare samt kopplingen till arbetslivet 

beskrivs. Utifrån nulägesbilden görs sedan en behovsbild där utvecklings- och 

samordningsdelar relateras till bland annat arbetet som sker med rehabiliteringsuppdrag i 

staden samt till socialnämnderna och till nämnden för funktionsstöd. Eventuella beslut 

och slutvärdering av det som har framkommit görs under hösten 2023. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om aktivitetshusens 

organisatoriska tillhörighet (N161-1903/21).  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar Arbetsmarknad och vuxenutbildnings 

information om aktivitetshusens organisatoriska tillhörighet till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att informationen från Arbetsmarknad och vuxen-

utbildning antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 8 (31) 

§ 231 

Förvaltningsdirektören informerar 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist informerar gränsdragning mellan nämnden för 

funktionsstöds och socialnämndernas ansvarsområden. Bland annat tittar jurister på 

förhållandet mellan lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen om 

vård av unga och arbetsgrupper skapas utifrån vuxna samt barn och unga för hantering av 

gemensamma frågor. När det gäller folkhälsoarbetet så har personer med funktions-

nedsättning sämre folkhälsa än befolkningen i allmänhet, och i staden pågår dialog om 

hur medel för folkhälsa kan fördelas i relation till nämndernas reglemente.  

Avdelningschef Stab, kommunikation och säkerhet Maria Berntsson och avdelningschef 

Myndighet och Socialpsykiatri Yvonne Pontén informerar om åtgärder för att stärka 

samverkan mot bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemen. De förslag som 

kommunstyrelsen kommer att ta ställning till är bland annat ett stadengemensamt nätverk 

för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att nämnden för funktionsstöd och äldre samt 

vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott. 

Avdelningschef Stab, kommunikation och säkerhet Maria Berntsson informerar om att 

kommunfullmäktige har gett nämnder och bolag i uppdrag att avskaffa parkeringsavgifter 

på personalparkeringar i stadens ytterområden. Än så länge har inga parkeringar gjorts 

avgiftsfria, bland annat då marknadsvärdet först behöver bedömas för respektive 

parkeringsplats. När det gäller personuppgifter i sociala medier så har förvaltningen 

omkring 50 olika kanaler på YouTube, Facebook och Instagram. Nämnden kommer i 

december 2022 ta ställning till om publiceringar av personuppgifter ska tillåtas i de inlägg 

som brukare gör inom dagliga verksamheter och aktivitetshus som arbetar med offentliga, 

kulturella och kreativa verksamheter såsom teater, konst eller journalistik. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om folkhälsoarbete, 

personuppgifter i sociala medier med mera (N161-1903/21).  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningsdirektörens information om 

folkhälsoarbete, personuppgifter i sociala medier med mera till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att förvaltningsdirektörens information antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 9 (31) 

§ 232, Dnr N161-1198/22  

Riktlinje för extern finansiering 
För att förvaltningen ska kunna arbeta strukturerat och konsekvent med extern 

finansiering behövs en ny riktlinje, vilken ska utgöra stöd för ett strategiskt och 

långsiktigt arbete samt stärka innovations- och utvecklingsarbete. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd godkänner riktlinje för extern finansiering, enligt 

tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 6 juli 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande bilaga. 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner riktlinje för extern finansiering, enligt 

tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om riktlinjen för extern finansiering 

(N161-1903/21). 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna riktlinjen 

för extern finansiering.  

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 10 (31) 

§ 233, Dnr N161-1593/21  

Ekonomisk lägesrapport per oktober 2022 
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk lägesrapport. Resultatet till och med oktober 

2022 visar ett överskott om 89,7 miljoner kronor, med en prognos om 60 miljoner kronor 

för helåret 2022.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per 

oktober 2022. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 10 november 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens ekonomiska rapport 

per oktober 2022. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

ekonomisk lägesrapport per oktober 2022.   

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 11 (31) 

§ 234, Dnr N161-0307/22 

Information om ej verkställda beslut kvartal 3 2022 
Nämnden ska lämna information om ej verkställda beslut för kvartal 3 2022. För 2021 

lämnade nämnden information om kvartal 3 och 4 i årsrapporten. I år har stadslednings-

kontoret dock begärt att få information om ej verkställda beslut för kvartal 3 2022 i 

oktober, för att sammanställa till kommunstyrelsen och -fullmäktige. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar informationen om ej verkställda beslut 

kvartal 3 2022 till protokollet. 

Handling 
Förvaltningen har den 25 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande utan bilagor. 

Förvaltningen föreslår att nämnden antecknar informationen om ej verkställda beslut 

kvartal 3 2022 till protokollet. 

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om uppdraget avseende ej 

verkställda beslut kvartal 3 2022 (N161-1903/21). 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anteckna 

informationen om ej verkställda beslut.  

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 12 (31) 

§ 235, Dnr N161-2184/22 

Överenskommelse om intraprenad för bostäder med särskild 
service inom område Hisingen 2 och Sydväst 1 
Nämnden har att besluta om överenskommelser om intraprenad gällande två stads-

områden inom avdelning Bostad med särskild service. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner överenskommelse om intraprenad för 

bostäder med särskild service Nya Hyltegården 15, Dannemansvägen 5 och 

Högsbogatan 21 – stadsområde Sydväst, område 1.  

2. Nämnden för funktionsstöd godkänner överenskommelse om intraprenad för 

bostäder med särskild service Solventilsgatan 11, Sven-Agne Larssons väg 6 och 

Gustaf Dalénsgatan 7E – stadsområde Hisingen, område 2.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 31 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med tre tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner överenskommelse om intraprenad 

för bostäder med särskild service Nya Hyltegården 15, Dannemansvägen 5 och 

Högsbogatan 21 – stadsområde Sydväst, område 1 och överenskommelse om intraprenad 

för bostäder med särskild service Solventilsgatan 11, Sven-Agne Larssons väg 6 och 

Gustaf Dalénsgatan 7E – stadsområde Hisingen, område 2. 

Yrkanden 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna överens-

kommelserna om intraprenad för bostäder med särskild service. 

Justering 
Den 21 november 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 13 (31) 

§ 236, Dnr N161-0443/21 

Ombyggnation och renovering av Dalheimers hus 
Lokalförvaltningen har genomfört en förstudie som visar att en omfattande renovering 

och ombyggnation i befintlig byggnad på Slottsskogsgatan 12, möjliggör och säkerställer 

fortsatt drift och utveckling av verksamheten på Dalheimers hus. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner ombyggnation, anpassning och renovering 

av Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12. I detta ingår investeringsrelaterade 

engångskostnader.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 22 september 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra 

tillhörande bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ombyggnation, 

anpassning och renovering av Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12. I detta ingår 

investeringsrelaterade engångskostnader och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden. 

Viss information delges nämnden även i ett bildspel om ombyggnationen och 

renoveringen av Dalheimers hus (N161-1903/21). 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna om-

byggnation, anpassning och renovering av Dalheimers hus.  

Justering 
Den 21 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 14 (31) 

§ 237, Dnr N161-0217/22 

Inhyrning av kontorslokaler på Mässans gata 8-10 
Förvaltningen är i behov av lokaler i centrala Göteborg på grund av interna omflyttningar 

i befintliga lokaler, behov av samlokalisering för ökad effektivitet och brist på kontors-

platser i samband med omorganisationen 2020/2021. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner att stadsledningskontoret ger lokal-

förvaltningen i uppdrag att hyra in föreslagen kontorslokal på Mässans gata 8-10.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad  

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att stadsledningskontoret ger lokal-

förvaltningen i uppdrag att hyra in föreslagen kontorslokal på Mässans gata 8-10, över-

sänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret och 

förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna att 

uppdraget att hyra in föreslagen kontorslokal på Mässans gata 8-10. 

Justering 
Den 16 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 15 (31) 

§ 238, Dnr N161-1561/22 och N161-2450/22 

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till 
ledsagning oavsett ålder 
Nämnden har fått en motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) på remiss från 

kommunstyrelsen. Motionärerna föreslår att äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i 

uppdrag att, i samverkan med nämnden, utreda hur alla personer med en funktions-

nedsättning kan ges samma rätt till ledsagning oavsett ålder. 

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 25 november 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker motionen om att ge äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden i samråd med nämnden för funktionsstöd i uppdrag utreda hur 

alla personer med en funktionsnedsättning kan ges samma rätt till ledsagning 

oavsett ålder.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  

3. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att under 2023 följa upp 

implementeringen av rätten till ledsagning för personer över 65 år samt 

återrapportera till nämnden.   

4. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att utreda om Stockholm 

och Malmö gör en annan tolkning av lagen när det gäller ledsagare efter 65 års 

ålder. 

5. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen om att ge äldre samt vård- 

och omsorgsnämnden i samråd med nämnden för funktionsstöd i uppdrag utreda hur alla 

personer med en funktionsnedsättning kan ges samma rätt till ledsagning oavsett ålder, 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och 

förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

V, MP och FI har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 15 november 2022, 

protokollsbilaga 1. Andre vice ordförande Alice Vernersson (V) meddelar V, MP och FI 

återtar yrkandet. 

D har inkommit med ett skriftligt yrkande utan datum, protokollsbilaga 2. D yrkar att 

förvaltningen får i uppdrag att utreda om Stockholm och Malmö gör en annan tolkning av 

lagen när det gäller ledsagare efter 65 års ålder.  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 16 (31) 

Fortsättning § 238 

Yrkanden 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avstyrka motionen 

om hur personer med funktionsnedsättning kan ges rätt till ledsagning oavsett ålder. 

Andre vice ordförande Alice Vernersson (V) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att 

under 2023 följa upp implementeringen av rätten till ledsagning för personer över 65 år 

samt återrapportera till nämnden.   

Sten Svensson (D) yrkar bifall till skriftligt yrkande från D att förvaltningen får i uppdrag 

att utreda om Stockholm och Malmö gör en annan tolkning av lagen när det gäller 

ledsagare efter 65 års ålder.  

Justering 
Den 16 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 17 (31) 

§ 239, Dnr N161-1148/22 

Remiss från kommunstyrelsen om reviderad riktlinje för höjd 
beredskap och Göteborgs Stads krigsorganisation 
Nämnden har fått förslag på en reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd 

beredskap, inklusive bilaga om Göteborgs Stads krigsorganisation, på remiss från 

kommunstyrelsen.  

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 19 november 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslag om reviderad version av Göteborgs 

Stads riktlinje för höjd beredskap och Göteborgs Stads krigsorganisation, 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 12 september 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med tre till-

hörande bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslag om reviderad 

version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap och Göteborgs Stads krigs-

organisation, med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet, översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och förklarar 

paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka remissen 

om reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap samt Göteborgs 

Stads krigsorganisation.  

Justering 
Den 16 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 18 (31) 

§ 240, Dnr N161-2007/22 

Remiss från kommunstyrelsen om Göteborgs Stads regel för 
konstgestaltning i samband med bygginvesteringar 
Nämnden har tagit emot en remiss från kommunstyrelsen om förslag till Göteborgs Stads 

regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, där ett reviderat regelverk 

ska tydliggöra ansvarsfördelning, hantering och förutsättningar för att stärka framdrift och 

genomförande. 

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 30 november 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker Göteborgs Stads regel för konstgestaltning 

i samband med bygginvesteringar med de synpunkter om förtydliganden som 

framkommer i tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 17 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker Göteborgs Stads regel för konst-

gestaltning i samband med bygginvesteringar med de synpunkter om förtydliganden som 

framkommer i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka 

Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar. 

Justering 
Den 21 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 19 (31) 

§ 241, Dnr N161-1560/22 

Remiss från Finansdepartementet om utökat informations-
utbyte 
Nämnden har tagit emot en remiss från Finansdepartementet med förslag på ändringar i 

lagstiftningen gällande utökat informationsutbyte mellan myndigheter, för att fatta beslut 

om ersättningar från välfärdsystemen och för att motverka arbetslivskriminalitet. 

Nämndens svar ska efter beviljat anstånd vara kommunstyrelsen till handa senast den 16 

november 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslagen i Utökat informationsutbyte DS 

2022:12, 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 18 september 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslagen i Utökat 

informationsutbyte DS 2022:12, med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet, 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och 

förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka förslagen 

i Utökat informationsutbyte DS 2022:12. 

Justering 
Den 16 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 20 (31) 

§ 242, Dnr N161- 1965/22 

Samråd om detaljplan för bostäder vid Drakblommegatan i 
Kvillebäcken 
Nämnden har tagit emot en remiss om samråd avseende detaljplan för bostäder vid Drak-

blommegatan i Kvillebäcken, som möjliggör uppförande av cirka 210 bostäder varav 

majoriteten utgörs av små lägenheter. 

Nämndens svar ska efter beviljat anstånd vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 16 

november 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker detaljplan för bostäder vid Drakblomme-

gatan i Kvillebäcken, med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till byggnadsnämnden.  

3. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 14 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med fem tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker detaljplan för bostäder vid Drak-

blommegatan i Kvillebäcken, med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet, 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till byggnadsnämnden och 

förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka detaljplan 

för bostäder vid Drakblommegatan i Kvillebäcken. 

Justering 
Den 16 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 21 (31) 

§ 243, Dnr N161-1670/22 

Tid och plats för nämndens sammanträden 2023 
Nämnden ska i början av ny mandatperiod 2023 fastställa sina egna och sitt individ-

utskotts sammanträdestider och plats för sammanträde. I november 2022 behöver 

nämnden dock anteckna sammanträdestider och plats för sammanträde, för att möjliggöra 

för förvaltningen att i god tid planera verksamheten.  

De nu liggande förslagen på tid och plats för sammanträden 2023 grundas på kommun-

styrelsens preliminära uppföljningsdatum. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar till protokollet tid och plats för samman-

träden i nämnd och individutskott 2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 9 november 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden antecknar till protokollet tid och plats för 

sammanträden i nämnd och individutskott 2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anteckna tid och 

plats för sammanträden 2023 till protokollet.  

Justering 
Den 21 november 2022. 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 22 (31) 

§ 244, Dnr N161-2447/22 

Yrkande D. Utökade föreningsbidrag 
Enligt yrkande från D bör nämnden utbetala tre miljoner kronor till de 65 föreningar och 

organisationer som verkar inom funktionsstödsområdet, då det beräknade ekonomiska 

överskottet för 2022 ger utrymme för ett extra bidrag. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att fördela 3 miljoner 

kronor till de 65 föreningar och organisationer som verkar inom funktionsstöds-

området, och som fick bidrag 2022.  

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades på nämndens sammanträde den 19 oktober 2022 § 217. 

Handlingar 
D har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 11 oktober 2022, protokollsbilaga 

3. Peter Svanberg (D) meddelar att D återtar yrkandet.  

D har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 8 november 2022, protokollsbilaga 

4. 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. 

Yrkanden 
Peter Svanberg (D) yrkar bifall till skriftligt yrkande från D om utökade föreningsbidrag.  

Erjola Pere Poci (M) yrkar avslag på skriftligt yrkande från D. 

Propositionsordning 
Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på yrkandena om skriftligt yrkande från 

D, och finner att Peter Svanbergs (D) yrkande om bifall vinner bifall. 

Reservationer 
M, L och KD reserverar sig mot beslutet om utökade föreningsbidrag, enligt protokolls-

bilaga 5.  

Justering 
Den 21 november 2022. 

 

 

 



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 23 (31) 

§ 245 

Yrkande V, MP, FI och S. Arbetsmiljö och arbetsvillkor 
Enligt yrkande från V, MP FI och S bör förvaltningen ges i uppdrag att djupgående 

undersöka ett antal frågor kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö gällande schema-

läggning, resurspass och arbetstid.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd avslår skriftligt yrkande från V, MP, FI och S, 

protokollsbilaga 6, om arbetsmiljö och arbetsansvar. 

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades på nämndens sammanträde den 19 oktober 2022 § 218. 

Handlingar 
V, FI, MP och S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 10 oktober 2022, 

protokollsbilaga 4. 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. 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Alice Vernersson (V) yrkar bifall till skriftligt yrkande från V, 

MP, FI och S om arbetsmiljö och arbetsansvar. 

Peter Svanberg (D) och D yrkar med instämmande av Andreas Fock (KD) och M, L och 

KD samt Krista Femrell (SD) och SD avslag på skriftligt yrkande från V, MP, FI och S.  

Propositionsordning 
Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på yrkandena om skriftligt yrkande från 

V, MP, FI och S, och finner att Peter Svanbergs (D) yrkande om avslag vinner bifall.   

Justering 
Den 21 november 2022. 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 24 (31) 

§ 246 

Anmälan av ordförandebeslut  
På sammanträdet den 16 november 2022 ska månadens fattade ordförandebeslut anmälas. 

Inga ordförandebeslut har fattats. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om ordförandebeslut till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att ärendet antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 21 november 2022. 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 25 (31) 

§ 247, Dnr N161-1904/21 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet den 16 november 2022 anmäls följande sammanställningar av fattade 

delegationsbeslut: 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut 2022-11-16 (N161-1904/21) 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående sammanställningar av 

delegationsbeslut till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att delegationsbesluten antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 21 november 2022. 

 



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 26 (31) 

§ 248 

Inkomna skrivelser och handlingar  
Vid sammanträdet den 16 november 2022 anmäls följande inkomna skrivelser och andra 

angelägna handlingar:  

Nämndens presidium 

Anteckningar från möte den 1 november 2022 (N161-1901/21) 

Anteckningar från presidiedialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg den 14 

oktober 2022 (N161-1901/21) 

Rådet för funktionsstödsfrågor 

Protokoll från möte den 18 november 2021  

Protokoll från möte den 10 december 2021  

Förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) 

Protokoll från möte den 9 november 2022 

Förvaltningens diarium N161-  

Förteckning över registrerade ärenden och handlingar (postlista), från 2022-10-04 till 

2022-11-02 

Kommunfullmäktige 

Beslut från 2022-10-06 § 8 om Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030 (nämndens 

beslut 2022-12-15 § 250, N161-1416/21) 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående skrivelser och handlingar till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att skrivelserna och handlingarna antecknas till 

protokollet. 

Justering  
Den 21 november 2022. 



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 27 (31) 

§ 249, Dnr N161-2120/22 

Övrigt 
V, MP och FI har inkommit med en skriftlig fråga daterad den 20 oktober 2022, 

protokollsbilaga 7. V, MP och FI önskar veta om förvaltningen har påbörjat ett samarbete 

med Trafikkontoret gällande tillgång till serviceresor eller om förvaltningen behöver ett 

uppdrag från nämnden för att kunna inleda arbetet. Förvaltningsdirektör Camilla Blom-

qvist meddelar att förvaltningen har planerat in ett möte med Trafikkontoret, och att 

förvaltningen arbetar med frågan.  

M, L, KD och S vill förtydliga nämndens föregående protokoll med en protokolls-

anteckning, enligt protokollsbilaga 8. Förtydligandet avser att fler partier stod bakom det 

skriftliga yrkandet om uppdraget till förvaltningen om redovisning av nya riktlinjer inom 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, handbok om handläggning inom 

korttidvistelse och domar om korttidsvistelse. 

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående fråga och svar till protokollet. 

2. Nämnden för funktionsstöd bilägger protokollsanteckningen från M, L, KD och 

S, protokollsbilaga 8, till föregående protokoll 2022-10-19 § 209. 

Yrkande  
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att frågan och svaret antecknas till protokollet samt att 

protokollsanteckningen från M, L, KD och S biläggs föregående protokoll. 

Justering  
Den 21 november 2022. 

 

 

 

 

 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 28 (31) 

§ 250 

Återrapportering av inkomna beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg 
Vid sammanträdet den 16 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 Jens Adamik (L) yrkar att ärendet antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 21 november 2022. 

 

 

 

 



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 29 (31) 

§ 251, Dnr N161-1815/21 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg gällande särskild 
avgift för ej verkställt beslut inom ledsagarservice 
Inspektionen för vård och omsorg har inkommit med en ansökan om att förvaltningsrätten 

ska besluta att nämnden ska betala en särskild avgift om 45 000 kronor, avseende ett ej 

verkställt beslut gällande ledsagarservice. 

Nämndens yttrande ska efter beviljat anstånd vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 

23 november 2022. 

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.  

Handling 
Förvaltningen har den 11 oktober 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 Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att översända 

förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor som eget yttrande till Förvaltningsrätten. 

Justering 
Den 16 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 30 (31) 

§ 252, Dnr N161-1721/21 

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg gällande bostad 
med särskild service Västra Tuvevägen 2 
Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en tillsyn på bostad med särskild service 

Västra Tuvevägen 2 (tidigare Norumsgärde) och begär att nämnden yttrar sig om bland 

annat individuellt utformad omvårdnad.  

Nämndens yttrande ska vara Inspektionen för vård och omsorg till handa senast den 17 

november 2022. 

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

bostad med särskild service Västra Tuvevägen 2.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänstutlåtande som eget 

yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 21 oktober 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner och ställer sig bakom yttrandet 

gällande bostad med särskild service Västra Tuvevägen 2, översänder förvaltningens 

tjänstutlåtande som eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg och förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna och 

ställa sig bakom yttrandet gällande bostad med särskild service Västra Tuvevägen 2.  

Justering 
Den 16 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 

  



Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 31 (31) 

§ 253 

Anmälan av protokoll från nämndens individutskott 
Vid sammanträdet den 16 oktober 2022 anmäls följande protokoll från nämndens 

individutskott: 

Protokoll (nr 12) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2022-11-07 §§ 157-171 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående protokoll från nämndens 

individutskott till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att protokollet från nämndens individutskott antecknas 

till protokollet.  

Justering 
Den 21 november 2022. 

 


