
   
 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 1 (24) 

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
Tid: 14:00-16:21 

Ajourneringar: 14:47-15:05, 16:09-16:14 

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

Paragrafer: 139-160 

Närvarande 

Ledamöter  

Åsa Hartzell (M) Ordförande 

Håkan Hallengren (S) 

Peter Svanberg (D) 

Jens Adamik (L) Förste vice ordförande 

Sophia Nilsson (MP)  

Andreas Fock (KD) 

Sten Svensson (D) 

Åsa Nilsen (FI) Andre vice ordförande 

Krista Femrell (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Joakim Berlin (S) §§ 139-145, 147-155 

Ulla Ekman (V) 

Julia Lundell (S) § 146, 156-160 

Ersättare  

Bruno Tiozzo (M) 

Mattias Gerdås (L) 

Anna Siitam Wadman (MP) 

Erjola Pere Poci (M) 

Julia Lundell (S) §§ 139-145, 147-155   

Marta Fernandez (V) 

Övriga närvarande 

Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist, stabs-, kommunikations- och säkerhetschef  

Maria Berntsson §§ 139-156, ekonomichef Kamila Norlander §§ 139-156, för-

valtningscontroller Moa Ohlsson §§ 139-156, avdelnings-chef Daglig verksamhet och 

stöd Ingela Johansson, avdelningschef Bostad med särskild service Björn Lind, av-

delningschef Myndighet och socialpsykiatri Yvonne Pontén, avdelningschef Kvalitet och 

utveckling Linda Wenthe §§ 139-156, enhetschef Information- och ärendehantering Anita 

Almqvist §§ 139-156, nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg, enhetschef Kvalitet 

och utveckling Gisela Askne §§ 139-146, verksamhetsutvecklare HR Melisa Nilsson §§ 

139-143, Göteborgs Stads funktionshinderombudsman Ola Hendar §§ 139-143 

Personalföreträdare 

Dennis Björk (Kommunal) §§ 139-156, Susanne Josefsson (TCO) §§ 139-156, Christina 

Matsdotter (Saco) §§ 139-156 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 2 (24) 

 

Justeringsdag: 2022-06-21 
 

 

 

Underskrifter 

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

 

  

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg  

 

 

 

Ordförande 

Åsa Hartzell (M) 

 

 

 

 

Justerande 

Åsa Nilsen (FI) 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 3 (24) 

§ 139 

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

har kallats till sammanträdet den 15 juni 2022. Vid sammanträdets början saknas två 

ledamöter och tre 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 21 juni 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 4 (24) 

§ 140 

Fastställande av dagordning 
Inför sammanträdet den 15 juni 2022 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 Åsa Hartzell (M) yrkar att dagordningen fastställs. 

Justering  
Den 21 juni 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 5 (24) 

§ 141 

Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av 
protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 15 juni 2022 ska enligt nämndens reglemente justeras 

av ordförande och en ledamot. 

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

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

2022 och plats till Selma Lagerlöfs torg 2.  

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

förande Åsa Hartzell (M) ska justera dagens protokoll.  

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att tid fastställs till den 21 juni 2022 och plats till 

Selma Lagerlöfs torg 2. 

Justering  
Den 21 juni 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 6 (24) 

§ 142 

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

sammanträdet den 15 juni 2022 har möjlighet att anmäla detta. 

Joakim Berlin (S) anmäler jäv under punkt 8 i dagordningen (§ 146), om anvisning för 

bidrag till civilsamhället. 

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 21 juni 2022.  



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 7 (24) 

§ 143 

Förvaltningsdirektören informerar 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist informerar om bemanningen i sommar. För-

valtningen arbetar intensivt med att säkerställa att tillräckligt många vikarier finns på 

plats, och läget är ansträngt men bedömningen är att det kommer att lösas. Vidare utgår 

information om valstärkande arbete för nämndens målgrupp på Frihamnsdagarna, och en 

kommande temadag för nämnden i höst om budget, ekonomi och kategoristyrning. När 

det gäller hot kopplade till höstens val så finns ett kontaktnummer särskilt för förtroende-

valda som ska användas, om sådana situationer skulle uppstå. 

Avdelningschef Yvonne Pontén informerar om hur nämndens uppdrag om korttids-

vistelse för barn har hanterats hittills, där förvaltningen har jämfört med Stockholm och 

Malmö som båda inte ger mer insatser än lag samt följer och vägleds av rättspraxis. Mer 

statistik om dessa ärenden väntas från Stockholm, och nämnden kommer att hållas under-

rättad. 

Göteborgs Stads funktionshinderombudsman Ola Hendar informerar om sin gransknings-

rapport för 2021, med fokus på informationsinsatser om och implementering av 

programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om sommarens bemanning, 

funktionshinderombudsmannens rapport med mera (N161-1903/21).  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningsdirektörens information om 

sommarens bemanning, funktionshinderombudsmannens rapport med mera till 

protokollet. 

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

protokollet. 

Justering 
Den 21 juni 2022. 

  



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 8 (24) 

§ 144, Dnr N161-0811/22 

Uppdrag till förvaltningen gällande språktest  
Nämnden fattade på sammanträdet i maj 2022 beslut om att införa språktest vid ny-

rekrytering av brukarnära personal. En ledamot lämnade då in en protokollsanteckning 

om att hon hade röstat fel. 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd beslutar att inte upphäva uppdraget från den 18 maj 

2022 § 128 om att införa språktest. 

Yrkanden  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att nämndens uppdrag till förvaltningen den 18 maj 

2022 § 128 om språktest ska upphävas. 

Håkan Hallengren (S) yrkar med instämmande av Sten Svensson (D) och andre vice 

ordförande Åsa Nilsen (FI) avslag på yrkandet att uppdraget ska upphävas.  

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena om uppdraget till 

förvaltningen om språktest, och finner att det egna yrkandet vinner bifall. Votering 

begärs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att upphäva uppdraget till förvaltningen den 18 maj 2022 § 128 om språktest.  

Nej-röst för att inte upphäva uppdraget. 

Omröstning 
Förste vice ordförande Jens Adamik (L), Andreas Fock (KD), Krista Femrell (SD) och 

ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Håkan Hallengren (S), Ulla Ekman (V), Peter Svanberg (D), Sophia Nilsson (MP), 

Joakim Berlin (S), Sten Svensson (D) och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) röstar 

nej. 

Med fyra röster ja och sju röster nej upphäver nämnden inte uppdraget till förvaltningen 

den 18 maj 2022 § 128 om språktest. 

Justering 
Den 21 juni 2022. 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 9 (24) 

§ 145, Dnr N161-1593/21 

Ekonomisk lägesrapport maj 2022 
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport som beskriver det aktuella ekonomiska 

resultatet med prognos för helår samt bakomliggande orsaker. 

En uppföljning kommer att delges nämnden framöver om vilka resultat tillskottet på 85 

miljoner har gett för verksamheterna.  

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per 

maj 2022. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 23 maj 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande bi-

laga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens ekonomiska rapport 

per maj 2022. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om det ekonomiska läget (N161-

1903/21). 

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

ekonomisk rapport per maj 2022. 

Justering 
Den 21 juni 2022. 

 

 

  



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 10 (24) 

§ 146, Dnr N161-0733/22 

Revidering av anvisning för bidrag till civilsamhällets 
organisationer inom funktionshinderområdet 
Nämnden behöver utifrån behovet av en tydligare koppling till aktuella styrande och 

stödjande dokument samt en anpassning efter målgruppen, förtydliga sin anvisning för 

bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag till revidering av 

nämndens anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktions-

hinderområdet.  

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Jäv 
Joakim Berlin (S) anmäler jäv och närvarar inte under ärendet.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 13 maj 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med tre tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 

revidering av nämndens anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom 

funktionshinderområdet och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om bidrag till civilsamhällets 

organisationer inom funktionshinderområdet (N161-1903/21). 

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

revideringen av anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktions-

hinderområdet  

Justering 
Den 15 juni 2022. 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 11 (24) 

§ 147, Dnr N161-0871/21 

Stadsrevisionens granskning av nämndens verksamheter 
2021 
Stadsrevisionen har granskat om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 

interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska nu ta ställning till en åtgärdsplan utifrån 

stadsrevisionens rekommendationer. 

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner åtgärdsplan utifrån stadsrevisionens 

rekommendationer från granskningsåret 2021.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsrevisionen.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerat.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 3 maj 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner åtgärdsplan utifrån stads-

revisionens rekommendationer från granskningsåret 2021, översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsrevisionen och förklarar paragrafen 

omedelbart justerat. 

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

åtgärdsplan utifrån stadsrevisionens rekommendationer. 

Justering 
Den 15 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsrevisionen 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 12 (24) 

§ 148, Dnr N161-0452/22 

Remiss från idrotts- och föreningsnämnden om förslag till 
Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030 
Nämnden har fått förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program för åren 2023-

2030 på remiss. Nämndens svar ska vara Idrotts- och föreningsnämnden till handa senast 

den 30 juni 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska 

program 2023-2030, med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till idrotts- och föreningsnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 27 april 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker förslag till Göteborgs Stads 

idrottspolitiska program 2023-2030, med de synpunkter som framkommer i tjänste-

utlåtandet och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till idrotts- 

och föreningsnämnden.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar med instämmande av Joakim Berlin (S) bifall till för-

valtningens förslag att avstyrka remissen om Göteborgs Stads idrottspolitiska program 

2021-2030. 

Justering 
Den 21 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Idrotts- och föreningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 13 (24) 

§ 149, Dnr N161-1035/22 

Uppdrag till förvaltningen om skrivelse till Social-
departementet avseende funktionsstöd som eget område 
Nämnden vill 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 Åsa Hartzell (M) 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 21 juni 2022. 

  



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 14 (24) 

§ 150, Dnr N161-1038/22 

Yrkande FI, V, MP och S. Personlig assistans 
Enligt yrkande från FI, V, MP och S har många blivit av med hela eller delar av sin 

personliga assistans vilket har inneburit en försämrad livssituation, varför förvaltningen 

bör ges i uppdrag att utreda hur beslut kan bli mer tillåtande än rättspraxis.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur besluten 

angående personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis, enigt 

protokollsbilaga 1. 

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades på nämndens sammanträde den 18 maj 2022 § 129. 

Handlingar 
FI, V, MP och S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 16 maj 2022, 

protokollsbilaga 1. FI, V, MP och S yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 

besluten angående personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis. 

Yrkande 
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) yrkar med instämmande av Peter Svanberg (D) 

och D bifall till skriftligt yrkande från FI, V, MP och S om personlig assistans.  

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

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena om skriftligt yrkande från 

FI, V, MP och S, och finner att andre vice ordförande Åsa Nilsens (FI) yrkande vinner 

bifall. 

Justering 
Den 21 juni 2022. 
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Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 15 (24) 

§ 151 

Yrkande SD. Fusk inom personlig assistans 
Enligt yrkande från SD behövs åtgärder för att minska riskerna för fusk med assistans-

ersättning, varför förvaltningen bör uppdras att utreda och identifiera dessa. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd bordlägger skriftligt yrkande från SD om fusk inom 

personlig assistans. Ärendet tas upp igen på sammanträdet den 24 augusti 2022. 

Handling 
SD har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 13 juni 2022, protokollsbilaga 2. 

SD yrkar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa för nämnden hur staden arbetar idag 

för att motverka fusk med assistansersättning, får i uppdrag att, i samverkan med 

funktionshinderrörelsen, identifiera situationer där risk för fusk inom assistansersättning 

bedöms vara som störst och redovisar detta för nämnden, får i uppdrag att sammanställa 

och redovisa för nämnden de antalet ärenden med konstaterade oegentligheter samt 

kommunens kostnader för dessa, sedan den nya nämnden för funktionsstöd etablerades 

och att förvaltningen ska främja ett aktivt arbete för att etablera en myndighet i Göteborg 

i syfte att bekämpa brottslighet i välfärdsystemet.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att skriftligt yrkande från SD bordläggs till 

nästkommande sammanträde. 

Justering 
Den 21 juni 2022. 
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Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 16 (24) 

§ 152 

Yrkande FI, V, MP och S. Arbetsvillkor och arbetsmiljö 
Enligt yrkande från FI, V, MP och S behöver ett antal personalfrågor följas upp för att få 

en bättre bild av situationen för medarbetare inom daglig verksamhet, personlig assistans 

och bostad med särskild service. 

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

om arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ärendet tas upp igen på sammanträdet den 24 

augusti 2022. 

Handlingar 
FI, V, MP och S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 7 juni 2022, 

protokollsbilaga 3. FI, V, MP och S yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att följa upp 

följande personalfrågor: 1. Medarbetares möjligheter till inflytande över schemaläggning. 

2. Resurspass påverkan på medarbetares arbetsmiljö. 3. Konsekvenser om medarbetare 

behöver arbeta inom flera verksamhetsområden exempelvis både daglig verksamhet och 

BmSS. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar med instämmande av andre vice ordförande Åsa 

Nilsen (FI) att skriftligt yrkande från FI, V, MP och S bordläggs till nästkommande 

sammanträde. 

Justering 
Den 21 juni 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 17 (24) 

§ 153 

Anmälan av ordförandebeslut  
På sammanträdet den 15 juni 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 21 juni 2022. 

  



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 18 (24) 

§ 154, Dnr N161-1904/21 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet den 15 juni 2022 föreligger följande sammanställningar av fattade 

delegationsbeslut: 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut 2022-06-15 (N161-1904/21)  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående sammanställning av 

delegationsbeslut till protokollet.  

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

Justering 
Den 21 juni 2022.  

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 19 (24) 

§ 155 

Inkomna skrivelser och handlingar  
Vid sammanträdet den 15 juni 2022 föreligger följande inkomna skrivelser och andra 

angelägna handlingar:  

Nämndens presidium 

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

Förvaltningens diarium N161-  

Förteckning över registrerade ärenden och handlingar (postlista), från 2022-05-09 till 

2022-06-01 

Kommunfullmäktige 

Beslut från 2022-05-19 § 11 om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och 

upphandling (beslut i nämnden 2021-03-22 § 68, N161-0415/21) 

Beslut från 2022-06-09 § 20 p 4 om ny ledamot FI från augusti 2022 (N161-1459/21) 

Beslut från 2022-06-09 § 20 p 5 om ny andre vice ordförande från augusti 2022 (N161-

1459/21) 

Beslut från 2022-06-09 § 20 p 6 om ny nionde ersättare S (N161-1459/21) 

Socialnämnden Sydväst 

Beslut från 2022-05-25 § 141 om gemensamt utförarregister i Göteborgsregionen  

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

Beslut från 2022-03-22 § 81 om återrapport på uppdrag angående kvalitetsuppföljning av 

aktörer inom äldreomsorgen 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående skrivelser och handlingar till 

protokollet. 

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

protokollet. 

Justering  
Den 21 juni 2022. 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 20 (24) 

§ 156 

Övrigt 
S ställer en muntlig fråga om varför presidiet anser att bara en per parti bör delta på olika 

konferenser och utbildningar för nämnden. Ordförande Åsa Hartzell (M) ska återkomma 

med ett skriftligt svar till nästkommande sammanträde.  

D har inkommit med en skriftlig fråga om omfattningen av ekonomiskt stöd till för-

eningar och utbildning av personal inom psykisk ohälsa, protokollsbilaga 4. Förvaltnings-

direktör Camilla Blomqvist svarar att det finns ett befintligt stöd till föreningar, men att 

nämnden om önskemål finns kan lägga ett yrkande på att mer stöd ska utgå. Avdelnings-

chef Bostad med särskild service Björn Lind svarar att kompetensen delvis är hög vad 

gäller psykisk ohälsa, men att planer finns för ytterligare utbildningsinsatser. 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående frågor och svar till 

protokollet. 

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

Justering  
Den 21 juni 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 21 (24) 

§ 157 

Återrapportering av inkomna beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg 
Vid sammanträdet den 15 juni 2022 föreligger inga nya inkomna beslut från Inspektionen 

för vård och omsorg. 

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 21 juni 2022.  

 

 

 

 

  



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 22 (24) 

§ 158, Dnr N161-1394/21 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg gällande särskild 
avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade 
Nämnden ska yttra sig till förvaltningsrätten med anledning av ett ej verkställt beslut 

inom korttidsvistelse, där en särskild avgift kan bli aktuell. Nämndens svar ska vara 

förvaltningsrätten till handa senast den 15 juni 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg. 

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar  
Förvaltningen har den 29 maj 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg och förklarar paragrafen omedelbart 

justerad. 

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

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till förvaltningsrätten. 

Justering 
Den 15 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 23 (24) 

§ 159, Dnr N161-0651/22 

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg gällande bostad 
med särskild service Smörkärnegatan 
Inspektionen för vård och omsorg har vid tillsyn av bostad med särskild service Smör-

kärnegatan konstaterat att åtgärder inte har vidtagits mot bakgrund av inträffade miss-

förhållanden och att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Nämndens svar ska vara Inspektionen för vård och omsorg till handa senast den 29 juni 

2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner och ställer sig bakom redovisningen av 

åtgärder gällande bostad med särskild service Smörkärnegatan. 

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 5 maj 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande bilaga. 

Förvaltningen föreslår att nämnden för funktionsstöd godkänner och ställer sig bakom 

redovisningen av åtgärder gällande bostad med särskild service Smörkärnegatan, över-

sänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Inspektionen för vård och 

omsorg och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

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

redovisningen av åtgärder för bostad med särskild service på Smörkärnegatan. 

Justering 
Den 15 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg  

  



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 24 (24) 

§ 160 

Anmälan av protokoll från nämndens individutskott 
Vid sammanträdet den 15 juni 2022 föreligger följande protokoll från nämndens 

individutskott: 

Protokoll (nr 6) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2022-05-24 §§ 66-80 

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 21 juni 2022.  

 


