
Svar avseende interpellation av Marina Johansson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande angående den ekonomiska situationen i nämnden för funktionsstöd 
 
 
I en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande har Marina Johansson ställt följande 
frågor:  

• Hur avser kommunstyrelsens ordförande hantera att ordförandens egen budget har  
underfinansierat nämnden för funktionsstöd till den grad att barn och vuxna med 
funktionsnedsättning drabbas av nedskärningar? 

• Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att staden gjort och gör stora överskott  
samtidigt som nämnden för funktionsstöd tvingas till nedskärningar i de mest vitala  
delarna av sin verksamhet? 

• Kan kommunstyrelsens ordförande garantera drabbade barn, barnens föräldrar och  
vuxna i behov av stöd att nämnden för funktionsstöd kommer tillskjutas medel för att  
hantera den svåra situation som uppstått? 

 
För och främst vill jag understryka att nämnden för funktionsstöd inte är underfinansierad och 
det pågår inga nedskärningar i nämnden. Med anledning av omorganisationen av 
stadsdelsnämnderna har nämnden kunnat dra nytta av stordriftsfördelar och på sätt 
effektiviserat verksamheterna. Det är inget som drabbar barn och unga med 
funktionsnedsättning. Nämnden för funktionsstöd har att förhålla sig till lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt 
gällande rättspraxis. Vad som kan drabba enskilda och deras beslut om insatser är en ändrad 
rättspraxis som förvaltningen har att förhålla sig till. Rättspraxis är något som man inom 
myndighetsutövning har rättat sig efter i många år, så även under de 24 år med 
Socialdemokratiskt styre.  
Alla barn ska så långt det går beredas möjlighet att växa upp hos sina familjer. En rad 
stödinsatser har införts för att stödja föräldrarna, bland annat korttidsavlastning. Med 
anledning av ny rättspraxis kommer Alliansen ge förvaltningen i nämnden för funktionsstöd i 
uppdrag att utreda hur förvaltningen kan bli mer tillåtande än rättspraxis samt jämföra med 
hur det ser ut i Stockholm och Malmö. 
 
Det överskottet som gjorts i staden är till stor del realisationsvinster som vi fått in från 
markförsäljningar. Det går inte att bygga en löpande verksamhet på utan de är pengar som vi 
får in en gång till följd av försäljningar. Som tidigare nämnt så har det varken skett eller 
planeras att ske några nedskärningar i nämnden. Det månmiljonunderskott som interpellanten 
påpekar att nämnden inlett året med är en ren felaktighet. I Delårsrapporten för januari-mars 
2022 redovisar nämnden ett resultat som visar överskott om 21.5 miljoner kronor. 

 

Axel Josefson   
Kommunstyrelsens ordförande (M) 
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Interpellation av Marina Johansson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande angående den 
ekonomiska situationen i nämnden för 
funktionsstöd 
 

Med anledning av det som anförs i denna interpellation vill jag ställa följande frågor 
till kommunstyrelsens ordförande: 

1. Hur avser kommunstyrelsens ordförande hantera att ordförandens egen budget har 
underfinansierat nämnden för funktionsstöd till den grad att barn och vuxna med 
funktionsnedsättning drabbas av nedskärningar?  

2. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att staden gjort och gör stora överskott 
samtidigt som nämnden för funktionsstöd tvingas till nedskärningar i de mest vitala 
delarna av sin verksamhet?  

3. Kan kommunstyrelsens ordförande garantera drabbade barn, barnens föräldrar och 
vuxna i behov av stöd att nämnden för funktionsstöd kommer tillskjutas medel för att 
hantera den svåra situation som uppstått? 

 
Funktionsstödsnämnden har inlett året med ett mångmiljonunderskott, pengar som måste 
hämtas hem genom neddragningar. Faktum är att det borgerliga styret systematiskt har 
underfinansierat nämnden under hela mandatperioden.  

Vi socialdemokrater får fler och fler larm från göteborgare som uppgivet vittnar om att 
deras biståndsbeslut från funktionsstödsnämnden stramas åt. Beviljad assistans och 
beviljade dygn på korttidsboende som tidigare setts som självklart utifrån individens 
situation är från en dag till en annan inte möjligt längre utifrån förvaltningens 
bedömningar. Detta är mycket oroande. 

Vi ser att både barn och vuxna i behov av stöd blir av med insatser som de egentligen har 
rätt till, och att familjer där det finns barn i behov av särskilt stöd, vilka ofta redan har en 
ansträngd situation, inte får den avlastning de behöver. Lika rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning handlar om möjligheten att leva ett självständigt liv. Det handlar 
ytterst om grundläggande mänskliga rättigheter, och är en viktig grundbult i att bygga ett 
mer jämlikt Göteborg. Vi ser mycket allvarligt på att utvecklingen nu går i motsatt riktning.  
 
 
Marina Johansson (S) 

Kommunfullmäktige 
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