
   
 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 1 (37) 

Protokoll (nr 4) 

Sammanträdesdatum: 2022-03-16 
Tid: 14:00-16:35 

Ajourneringar: 15:12-15:23 

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

Paragrafer: §§ 61-89 

Närvarande 

Ledamöter  

Åsa Hartzell (M) Ordförande 

Håkan Hallengren (S) 

Alice Vernersson (V) 

Peter Svanberg (D) 

Jens Adamik (L) Förste vice ordförande 

Sophia Nilsson (MP)  

Andreas Fock (KD) 

Sten Svensson (D) 

Krista Femrell (SD) 

Tjänstgörande ersättare  

Dragana Todorovic (S) 

Ulla Ekman (V) 

Ersättare  

Bruno Tiozzo (M) 

Mattias Gerdås (L) 

Anna Siitam Wadman (MP) 

Erjola Pere Poci (M) 

Pia Rönnesjö (S)  

Marta Fernandez (V) 

Övriga närvarande 

Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist, stabs-, kommunikations- och säkerhetschef 

Maria Berntsson §§ 61-85, Ekonomichef Kamila Norlander §§ 61-85, HR-chef Pierre 

Dikanda §§ 61-85, förvaltningscontroller Moa Ohlsson §§ 61-85, avdelningschef 

Myndighet och socialpsykiatri Yvonne Pontén, avdelningschef Daglig verksamhet och 

stöd Ingela Johansson §§ 86-87, avdelningschef Kvalitet och utveckling Linda Wenthe §§ 

61-85, enhetschef Informations- och ärendehantering Anita Almqvist §§ 61-85, 

nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg, praktikant nämndsekreterare Tove 

Artonius §§ 61-85, socialrättsjurist Therese Josefsson § 89 (delvis), verksamhets-

utvecklare Myndighet och socialpsykiatri Karen Nuldén § 71, enhetschef Myndighet och 

socialpsykiatri Jessica Kraft § 89 

Personalföreträdare på distans 

Åsa Jonsson Norvenius (Kommunal) §§ 61-85, Jonas Parsmo (TCO) §§ 61-85, Christina 

Matsdotter (Saco) §§ 61-85 

Nämnden för funktionsstöd 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 2 (37) 

Justeringsdag: 2022-03-16 
 

 

 

Underskrifter 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg  

 

 

 

Ordförande 

Åsa Hartzell (M) 

 

 

Justerande 

Alice Vernersson (V) 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 3 (37) 

§ 61 

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

har kallats till sammanträdet den 16 mars 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 16 mars 2022. 
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§ 62 

Fastställande av dagordning 
S har inkommit med en skriftlig fråga som tas upp under punkt ”Övrigt” (§ 86) i 

föredragningslistan. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd fastställer dagordningen med ovanstående tillägg i 

form av två frågor. 

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

Justering  
Den 16 mars 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 5 (37) 

§ 63 

Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av 
protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 16 mars 2022 ska enligt nämndens reglemente justeras 

av ordförande och en ledamot. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd utser Alice Vernersson (V) jämte ordförande Åsa 

Hartzell (M) att justera protokollet. Tid fastställs till den 16 mars 2022 och plats 

till Selma Lagerlöfs torg 2.  

Yrkanden  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att Alice Vernersson (V) jämte ordförande Åsa 

Hartzell (M) ska justera dagens protokoll.  

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att tid fastställs till den 16 mars 2022 och plats till 

Selma Lagerlöfs torg 2. 

Justering  
Den 16 mars 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 6 (37) 

§ 64 

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

sammanträdet den 16 mars 2022 har möjlighet att anmäla detta. Ingen anmäler jäv.  

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om anmälan av jäv till protokollet.  

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

Justering  
Den 16 mars 2022. 
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§ 65 

Förvaltningsdirektören informerar 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist meddelar att förvaltningen ska finansiera ett 

”hälsotek” tillsammans med socialförvaltningen Hisingen, i de delar som gäller 

nämndens målgrupp och ansvarsområde. När det gäller kriget i Ukraina är förvaltningen 

inte direkt påverkad av detta, men det kan komma att förändras beroende på hur läget 

utvecklas. Förvaltningen inventerar bland annat lokaler som kan komma att användas 

som akuta boenden för de som flyr kriget. Vidare utgår information om ett delegations-

beslut om uppsägning som anmäldes till nämnden ett halvår efter att det fattades. Beslutet 

i fråga var korrekt fattat men ansvarig hade glömt att anmäla det vidare. När det gäller 

valåret 2022 arbetar förvaltningen med att öka valdeltagandet inom nämndens målgrupp 

bland annat genom digitala valstugor. Stadsrevisionens granskningsrapport för 2021 är 

också färdigställd, och nämnden kommer att få ta del av denna på sammanträdet i april 

2022. 

Ekonomichef Kamila Norlander informerar om utfall per februari 2022 och prognos per 

februari för helåret 2022. Per februari är underskottet 13,8 miljoner kronor, och 

prognosen för helåret är en budget i balans. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel kriget i Ukraina, det ekonomiska 

läget med mera (N161-1903/21).  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningsdirektörens information om 

kriget i Ukraina, det ekonomiska läget med mera till protokollet.  

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

protokollet. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 8 (37) 

§ 66, Dnr N161-1898/21 

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen gällande 
kontanthantering 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa hur rutinerna för kontanthantering 

ser ut inom förvaltningens verksamheter samt att redovisa vilka verksamheter som har 

kontanthantering. Förvaltningen återkommer nu med svar. 

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens återrapportering om 

redovisning av kontanthantering. 

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 15 december 2021 § 253 

fullgjort. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 4 februari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med tre tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens återrapportering 

om redovisning av kontanthantering och förklarar uppdraget från den 15 december 2021 

§ 253 fullgjort. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om uppdraget om kontant-

hantering (N161-1903/21). 

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

förvaltningens återrapportering om redovisning av kontanthantering. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 9 (37) 

§ 67, Dnr N161-0156/22 

Nämndens verksamhetsnomineringar 2023 
I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll har 

förvaltningen upprättat underlag till verksamhetsnomineringar med utgångspunkt i inne-

varande års budget. Verksamhetsnomineringarna omfattar områden som nämnden ser 

som viktiga i det centrala budgetarbetet inför 2023. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner verksamhetsnomineringar inför budget 

2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

2. Nämnden för funktionsstöd nominerar utöver de av förvaltningen föreslagna 

nomineringarna också följande områden: 

• Nämnden för funktionsstöd ska, i samverkan med socialnämnderna och 

idrotts- och föreningsnämnden förstärka och utveckla möjligheter till bra 

fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättning. 

• Arbetsmiljön inom funktionsstödsverksamheterna ska förbättras och med-

arbetarnas inflytande över sin arbetssituation ska öka, medel ska anslås för att 

höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för den första linjens personal, en 

låglönesatsning ska genomföras för de yrkesgrupper i förvaltningen som har 

lägst medianlön, oskäliga löneskillnader ska utjämnas. 

• Nämnden ska stärka arbetet kring hur personalen kompetensutvecklas i att 

upptäcka våld och dess olika uttryck och en rutin för hur personalen ska 

upptäcka och agera vid misstanke om våld och våld i nära relationer hos våra 

brukare skall implementeras i förvaltningen. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 1 mars 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner verksamhetsnomineringar inför 

budget 2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

FI, V och MP har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 14 mars 2022, 

protokollsbilaga 1. FI, V och MP yrkar att nämnden översänder följande verksamhets-

nomineringar till kommunstyrelsen utöver de nomineringar som förvaltningen föreslagit, 

i prioritetsordning lagt före förvaltningens förslag: nämnden beslutar att lagen om 

valfrihetsystem (LOV) inom daglig verksamhet ska avskaffas, möjligheten för idéburna 

aktörer att driva daglig verksamhet och brukares valfrihet ska öka, fler personer med 

normbrytande funktionalitet ska anställas och fler praktiktjänster omvandlas till 

anställningar, antalet fria resor inom färdtjänsten ska utökas, utöka möjligheten till att fler 

får insatsen korttidshem, utöka lägerverksamheten under sommaren, personer i daglig 

verksamhet ska ges möjlighet till fyra veckors ledighet på sommaren med bibehållen  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 10 (37) 

Fortsättning § 67 

habiliteringsersättning och behålla ersättningen vid sjukfrånvaro, nya former av 

arbetstidsinnovationer, bland annat riktade till nattarbetande medarbetare, ska tas fram i 

nära dialog med de fackliga organisationerna, målet för antal medarbetare per chef ska 

vara max 25 personer, utbildningsinsatser ska genomföras för chefer i hur de ska agera 

om en medarbetare utsätts för våld i nära relation, nämnden för funktionsstöd tar fram 

tidsatta effektmål för arbetet mot våld i nära relationer, implementera tillitsbaserat 

ledarskap genom en extra satsning på kompetensutveckling genomföras, alla chefer ska 

genomgå utbildning i diskrimineringslagen, utbildningsinsatser ska genomföras för att 

höja den normkritiska kompetensen i nämnden för funktionsstöds verksamheter, skyltar 

ska sättas upp som visar att ledarhundar och servicehundar är välkomna i alla 

förvaltningen för funktionsstöds publika lokaler, nämnden för funktionsstöd ska ta fram 

klimatbudgetar, förvaltningen för funktionsstöd ska plastbanta genom att minska inköpen 

och användningen av plastprodukter och engångsartiklar, andelen ekologisk mat ska öka 

till minst 60 procent och vara närproducerad i så stor utsträckning som möjligt, vegetarisk 

kost ska vara förstahandsalternativ i de verksamheter där personer vistas men inte bor, 

inklusive vid kurser och konferenser, samtliga nämnder ska arbeta med kompetens-

utveckling i medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt och mensskydd 

ska finnas tillgängligt på alla förvaltningens verksamheter. 

S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 16 mars 2022, protokollsbilaga 2.  

S yrkar att nämnden utöver de av förvaltningen föreslagna nomineringarna också 

nominerar följande områden: nämnden för funktionsstöd ska, i samverkan med 

socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden förstärka och utveckla möjligheter 

till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättning, arbetsmiljön inom 

funktionsstödsverksamheterna ska förbättras och medarbetarnas inflytande över sin 

arbetssituation ska öka, medel ska anslås för att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren 

för den första linjens personal, en låglönesatsning ska genomföras för de yrkesgrupper i 

förvaltningen som har lägst medianlön, oskäliga löneskillnader ska utjämnas samt att 

nämnden ska stärka arbetet kring hur personalen kompetensutvecklas i att upptäcka våld 

och dess olika uttryck och en rutin för hur personalen ska upptäcka och agera vid 

misstanke om våld och våld i nära relationer hos våra brukare skall implementeras i 

förvaltningen. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om verksamhetsnomineringarna 

(N161-1903/21). 

Yrkanden 
Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar med instämmande av Alice Vernersson (V) 

och Håkan Hallengren (S) bifall till förvaltningens förslag att godkänna verksamhets-

nomineringarna för 2023.  

Alice Vernersson (V) yrkar med instämmande av Håkan Hallengren (S) bifall till 

skriftligt yrkande från FI, V och MP om att godkänna förvaltningens föreslagna  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 11 (37) 

Fortsättning § 67 

verksamhetsnomineringar, med tjugo tillägg. Förste vice ordförande Jens Adamik (L) 

yrkar med instämmande av Peter Svanberg (D) samt D avslag på skriftligt yrkande från 

FI, V och MP. 

Håkan Hallengren (S) yrkar med instämmande av Alice Vernersson (V) och Peter 

Svanberg (D) samt D bifall till skriftligt yrkande från S om att godkänna förvaltningens 

föreslagna verksamhetsnomineringar, med tre tillägg. Förste vice ordförande Jens 

Adamik (L) yrkar avslag på skriftligt yrkande från S. 

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

FI, V och MP, och finner att förste vice ordförande Jens Adamiks (L) yrkande om avslag 

vinner bifall. 

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

S, och finner att förste vice ordförande Jens Adamiks (L) yrkande om avslag vinner bifall.  

Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning om skriftligt yrkande från S: 

Ja-röst för att avslå skriftligt yrkande från S om tre tillägg till verksamhets-

nomineringarna för 2023. 

Nej-röst för att bifalla skriftligt yrkande från S. 

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

ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Håkan Hallengren (S), Alice Vernersson (V), Peter Svanberg (D), Sophia Nilsson (MP), 

Dragana Todorovic (S), Sten Svensson (D) och Ulla Ekman (V) röstar nej. 

Med fyra röster ja och sju röster nej bifaller nämnden skriftligt yrkande från S om tre 

tillägg till verksamhetsnomineringarna för 2023. 

Justering 
Den 16 mars 2022.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 12 (37) 

§ 68, Dnr N161-1570/21 

Utnämning av dataskyddsombud till nämnden för 
funktionsstöd 
Dataskyddsförordningen styr hur personuppgifter ska hanteras. Enligt dataskydds-

förordningen ska personuppgiftsansvarig, i detta fall nämnden för funktionsstöd, utnämna 

ett dataskyddsombud. Kommunfullmäktige har beslutat att dataskyddsombud tillhanda-

hålls alla förvaltningar och bolag via Intraservice. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd utnämner dataskyddsenheten vid Intraservice till 

dataskyddsombud. Beslutet gäller tills vidare. 

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

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden utnämner dataskyddsenheten vid Intraservice 

till dataskyddsombud samt att beslutet ska gälla tills vidare.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att utnämna data-

skyddsenheten vid Intraservice till dataskyddsombud. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 

 

 

 

 

 

  



Protokoll (nr 4) 

Sammanträdesdatum: 2022-03-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 13 (37) 

§ 69, Dnr N161-0071/22 

Val av ledamöter till Dalheimers hus delaktighetsråd 
Delaktighetsrådet på Dalheimers hus är verksamhetens samrådsorgan med intresse-

organisationerna inom funktionshinderområdet. Ledamöterna nomineras av Funktionsrätt 

Göteborg. Nämnden för funktionsstöd ska utse hälften av ledamöterna för två år till 

delaktighetsrådet på Dalheimers hus för år 2022. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd utser de av funktionsrättsorganisationerna 

nominerade Kjell Emanuelsson, SRF, Kerstin Arohlén, Autism/Aspberger, och 

Linda Karlsson, DHR, till ledamöter för två år till Dalheimers hus 

delaktighetsråd.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 18 januari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden utser Kjell Emanuelsson, SRF, Kerstin 

Arohlén, Autism/Aspberger och Linda Karlsson, DHR till ledamöter för två år till 

Dalheimers hus delaktighetsråd.  

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

nominerade ledamöterna för två år till Dalheimers hus delaktighetsråd. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 14 (37) 

§ 70, Dnr N161-0042/22 

Redovisning av idéburet offentligt partnerskap med Bräcke 
diakoni gällande personligt ombud för 2021 samt ansökan för 
2022 
Bräcke diakoni utför tjänsten personliga ombud för Göteborgs Stad. Personliga ombud 

riktar sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar samt svårigheter att utföra 

aktiviteter på olika livsområden. Redovisningen gäller personligt ombud för verksamhets-

året 2021 samt en ansökan om statligt bidrag till personligt ombud för 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner redovisningen av Personligt ombud 2021.  

2. Nämnden för funktionsstöd godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet 

med Personligt ombud för 2022.  

3. Nämnden för funktionsstöd uppdrar åt förvaltningsdirektören att skriva under 

ansökan om statsbidrag.  

4. Nämnden för funktionsstöd översänder redovisning och ansökan till Läns-

styrelsen i Västra Götalands län.  

5. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 25 januari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen av Personligt 

ombud 2021, godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud 

för 2022, uppdrar åt förvaltningsdirektören att skriva under ansökan om statsbidrag, 

översänder redovisning och ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och 

förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

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

redovisningen för 2021 samt ansökan om statsbidrag för verksamheten för 2022. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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§ 71, Dnr N161-1907/21 

Remiss från Socialdepartementet om delbetänkandet Från 
delar till helhet – En reform för samordnande, behovs-
anpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93) 
Nämnden har tagit emot en remiss om ett betänkande från Socialdepartementet med 

förslag på att en samordnad vård- och stödverksamhet inrättas och bedrivs gemensamt av 

regionernas hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att personer med samsjuklighet ska 

bli mer delaktiga i sin vård- och stödsamordning. Nämndens svar är en del av Göteborgs 

Stads samlade svar och ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 24 mars 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remissen om reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, 

med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 26 januari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remissen om reform för sam-

ordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, 

med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets bilaga 1, översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och förklarar 

paragrafen omedelbart justerad.  

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om betänkandet från Social-

departementet (N161-1903/21).  

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

med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 



Protokoll (nr 4) 

Sammanträdesdatum: 2022-03-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 16 (37) 

§ 72, Dnr N161-0026/22 

Remiss från kulturnämnden om förslag till Göteborgs Stads 
plan för kulturprogrammet 2023-2026 
Nämnden har tagit emot en remiss från kulturnämnden om plan för kulturprogrammet 

2023-2026, med inriktning på att utveckla samverkan och att utveckla och testa nya 

metoder för att tillgängliggöra kultur. Nämndens svar ska vara kulturnämnden till handa 

senast den 31 mars 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remiss om Göteborgs Stads plan för 

kulturprogrammet 2023-2026, med de synpunkter som framkommer i 

tjänsteutlåtandet samt bifogad remissmall.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kulturnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 19 januari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remissen om Göteborgs Stads plan 

för kulturprogrammet 2023-2026, med de synpunkter som framkommer i tjänste-

utlåtandet samt bifogad remissmall och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till kulturnämnden.  

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

synpunkter tillstyrka remissen om plan för kulturprogrammet 2023-2026.  

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 17 (37) 

§ 73, Dnr N161-1740/21 

Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson 
(SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga över-
förmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode 
män 
Nämnden har tagit emot en remiss från kommunstyrelsen om motion gällande en lägre 

maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering 

av gode män med mera. Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 

30 mars 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tar inte ställning till de delar av motionen som gäller 

att utreda en ny lägre maxgräns och certifiering av gode män.  

2. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker i övrigt motionen med de synpunkter som 

framkommer i tjänsteutlåtandet.  

3. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 15 februari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden inte tar ställning till de delar av motionen som 

gäller att utreda en ny lägre maxgräns och certifiering av gode män, i övrigt tillstyrker 

motionen med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet och översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.  

Yttrande 
SD har inkommit med ett skriftligt yttrande daterat den 15 mars 2022, protokollsbilaga 3, 

om det positiva i att framhäva vikten av bättre samordning och samarbete mellan 

kommuner. 

Yrkanden 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att inte ta ställning till 

vissa delar av motionen samt att i övrigt tillstyrka motionen med vissa synpunkter. 

Sophia Nilsson (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag samt att motionen avstyrks. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena om förvaltningens förslag 

gällande svar på motionen, och finner att det egna yrkandet om bifall vinner bifall. 

Votering begärs.  
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 18 (37) 

Fortsättning § 73 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag att inte ta ställning till vissa delar av motionen 

samt att i övrigt tillstyrka motionen med vissa synpunkter. 

Nej-röst för att avslå förvaltningens förslag om motionen samt avstyrka denna. 

Omröstning 
Peter Svanberg (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), Andreas Fock (KD), Sten 

Svensson (D), Krista Femrell (SD) och ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP), och Ulla Ekman (V) röstar nej. 

Håkan Hallengren (S) och Dragana Todorovic (S) avstår från att rösta. 

Med sex röster ja och tre röster nej bifaller nämnden förvaltningens förslag att inte ta 

ställning till vissa delar av motionen samt att i övrigt tillstyrka motionen med vissa 

synpunkter. 

Protokollsanteckning 
FI, V och MP inkommer med en skriftlig protokollsanteckning: 

”Vi rödgrönrosa har röstat för att avstyrka motionen i sin helhet då vi anser att dessa 

frågor bör hanteras inom Överförmyndarnämnden.”  

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 19 (37) 

§ 74, Dnr N161-0103/22 

Samråd om detaljplan för centrumbebyggelse inom 
Backaplan 
En remiss har inkommit från byggnadsnämnden om detaljplan för centrumbebyggelse vid 

Backaplan, med förslag på förbättringar sett till bland annat tillgänglighet. Nämndens 

svar ska vara byggnadsnämnden till handa senast den 16 mars 2022. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remiss om detaljplan för Backaplan med de 

synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till byggnadsnämnden.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 30 januari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remiss om detaljplan för Backaplan 

med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet, översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till byggnadsnämnden och förklarar paragrafen 

omedelbart justerad.  

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

synpunkter tillstyrka remiss om detaljplan för Backaplan. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 20 (37) 

§ 75, Dnr N161-0098/21 

Etablering av bostad med särskild service vid Nymilsgatan i 
Högsbo 
Lokalförvaltningen har genomfört en förstudie för att utreda förutsättningarna för 

etablering av en bostad med särskild service vid Nymilsgatan i Högsbo. Utifrån denna 

förstudie har stadsledningskontoret inkommit med ett yttrande, som ligger till grund för 

nämndens beslut. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner etablering av bostad med särskild service 

med åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid Nymilsgatan 

i Högsbo.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

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

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner etablering av bostad med särskild 

service med åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen vid Nymilsgatan 

i Högsbo och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stads-

ledningskontoret och lokalnämnden. 

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

etablering av bostad med särskild service vid Nymilsgatan.  

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 21 (37) 

§ 76, Dnr N161-0841/21 

Ombyggnation av bostad med särskild service på 
Fanjunkarens Lycka 5 i Olofstorp 
Arbetsmiljöverket har gjort en tillsyn på bostad med särskild service Fanjunkarens Lycka 

5. Vid tillsynen konstaterades brister avseende personalutrymmet. Lokalförvaltningen har 

nu genomfört en förstudie för att utreda förutsättningarna för ombyggnation och stads-

ledningskontoret också inkommit med ett yttrande. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner ombyggnation av bostad med särskild 

service på Fanjunkarens Lycka 5 för att skapa ändamålsenliga personal-

utrymmen.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden. 

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

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ombyggnation av bostad med 

särskild service på Fanjunkarens Lycka 5 för att skapa ändamålsenliga personalutrymmen 

och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadslednings-

kontoret och lokalnämnden. 

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

byggnation av bostad med särskild service på Fanjunkarens Lycka 5.  

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 22 (37) 

§ 77, Dnr N161-0842/21 

Ombyggnation av bostad med särskild service på Knattens 
väg 2 i Hjällbo 
Arbetsmiljöverket har gjort en tillsyn på bostad med särskild service Knattens väg 2. Vid 

tillsynen konstaterades brister avseende personalutrymmet. Lokalförvaltningen har nu 

genomfört en förstudie för att utreda förutsättningarna för ombyggnation och stads-

ledningskontoret också inkommit med ett yttrande. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner ombyggnation av bostad med särskild 

service på Knattens väg 2 för att skapa ändamålsenliga personalutrymmen. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden 

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

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ombyggnation av bostad med 

särskild service på Knattens väg 2 för att skapa ändamålsenliga personalutrymmen och 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret 

och lokalnämnden.   

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

byggnation av bostad med särskild service på Knattens väg 2.  

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 23 (37) 

§ 78, Dnr N161-0840/21 

Ombyggnation av bostad med särskild service på 
Hjällbogärdet 60 i Hjällbo 
Arbetsmiljöverket har gjort en tillsyn på bostad med särskild service Hjällbogärdet 60. 

Vid tillsynen konstaterades brister avseende personalutrymmet. Lokalförvaltningen har 

nu genomfört en förstudie för att utreda förutsättningarna för ombyggnation och stads-

ledningskontoret också inkommit med ett yttrande. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner ombyggnation i bostad med särskild 

service på Hjällbogärdet 60 för att skapa ändamålsenliga personalutrymmen. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 7 februari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ombyggnation i bostad med 

särskild service på Hjällbogärdet 60 för att skapa ändamålsenliga personalutrymmen och 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret 

och lokalnämnden. 

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

byggnation i bostad med särskild service på Hjällbogärdet 60. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 24 (37) 

§ 79, Dnr N161-0393/22 

Yrkande FI, V, MP och S samt yrkande M, L och KD. Ut-
redning om förändrade bedömningar för assistans 
Enligt yrkande från FI, V, MP och S finns oro bland brukare att kraven för att få assistans 

enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade höjts sedan stadsdels-

nämnderna lades ner, varför förvaltningen bör ges i uppdrag att utreda denna förändring. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att på ett nämndmöte 

redovisa vilka jämförelser som är möjliga att göra angående hur bedömningarna 

av assistans enligt LSS förändrats över tid. 

2. Nämnden för funktionsstöd uppdrar förvaltningen att informera om och i så fall 

hur rättspraxis förändrats över tid och hur det påverkat bedömningen av personlig 

assistans. 

3. Nämnden för funktionsstöd ska diskutera frågan och komma överens om hur 

nämnden i framtiden skall följa detta. 

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades på nämndens sammanträde den 9 februari 2022 § 53. 

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

protokollsbilaga 4. V, FI, MP och S yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

utreda hur bedömningarna av assistans enligt LSS har förändrats jämfört med de tidigare 

bedömningarna i stadsdelsnämnderna. 

M, L och KD har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 16 mars 2022, 

protokollsbilaga 5. M, L och KD yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att på ett nämnd-

möte redovisa vilka jämförelser som är möjliga att göra angående hur bedömningarna av 

assistans enligt LSS förändrats över tid, att förvaltningen informerar om och i så fall hur 

rättspraxis förändrats över tid och hur det påverkat bedömningen av personlig assistans 

och att nämnden diskuterar frågan och kommer överens om hur vi i framtiden skall följa 

detta. 

Yrkanden 
Sophia Nilsson (MP) yrkar med instämmande av Håkan Hallengren (S) bifall till skriftligt 

yrkande från FI, V, MP och S om utredning gällande personlig assistans. Förste vice 

ordförande Jens Adamik (L) yrkar avslag på skriftligt yrkande från FI, V, MP och S. 

Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar med instämmande av Sten Svensson (D) 

samt D bifall till skriftligt yrkande från M, L och KD om utredning gällande personlig 

assistans. Sophia Nilsson (MP) yrkar avslag på skriftligt yrkande från M, L och KD. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 25 (37) 

Fortsättning § 79 

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på de skriftliga yrkandena från FI, V, MP 

och S respektive M, L och KD, och finner att yrkandena från förste vice ordförande Jens 

Adamiks (L) om avslag respektive bifall vinner bifall. Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att bifalla skriftligt yrkande från M, L och KD om utredning gällande personlig 

assistans. 

Nej-röst för att bifalla skriftligt yrkande från FI, V, MP och S. 

Omröstning 
Peter Svanberg (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), Andreas Fock (KD), Sten 

Svensson (D), Krista Femrell (SD) och ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Håkan Hallengren (S), Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP), Dragana Todorovic 

(S) och Ulla Ekman (V) röstar nej. 

Med sex röster ja och fem röster nej bifaller nämnden skriftligt yrkande från M, L och 

KD om utredning gällande personlig assistans. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 26 (37) 

§ 80, Dnr N161-0376/22 

Yrkande SD. Förändringar vid byte av systemet Time Care 
inom bostad med särskild service 
Enligt yrkande från SD har förändringar i samband med byte av schemasystem skett inom 

bostad med särskild service, varför förvaltningen bör ges i uppdrag att redovisa dessa. 

Beslut 
De tjänstemän i nämnden som ansvarar för rutiner schemaläggning inom Boende 

med särskilt stöd, återkommer till oss politiker i nämnden med en redovisning på 

de förändringar i systemet ”Optimal bemanning” som gjorts utefter de synpunkter 

som uppges i protokollsbilaga 6 (kopia av ankommet brev till politiska ledamöter 

i nämnden). 

Handling 
SD har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 28 februari 2022, protokollsbilaga 

6. SD yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att de tjänstemän i nämnden som 

ansvarar för rutiner schemaläggning inom Boende med särskilt stöd, återkommer till oss 

politiker i nämnden med en redovisning på de förändringar i systemet ”Optimal 

bemanning” som gjorts utefter de synpunkter som uppges i protokollsbilaga 6 (kopia av 

ankommet brev till politiska ledamöter i nämnden). 

Yrkanden 
Krista Femrell (SD) yrkar med instämmande av Peter Svensson (D) och D bifall till 

skriftligt yrkande från SD om återrapportering om system för schemaläggning. 

Alice Vernersson (V) yrkar avslag på skriftligt yrkande från SD. 

Propositionsordning 

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

SD, och finner att Krista Femrells (SD) yrkande vinner bifall. Votering begärs.   

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att bifalla skriftligt yrkande från SD om återrapportering om system för 

schemaläggning. 

Nej-röst för att avslå skriftligt yrkande från SD. 

Omröstning 
Peter Svanberg (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), Andreas Fock (KD), Sten 

Svensson (D), Krista Femrell (SD) och ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP), och Ulla Ekman (V) röstar nej. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 27 (37) 

Fortsättning § 80 

Håkan Hallengren (S) och Dragana Todorovic (S) avstår från att rösta. 

Med sex röster ja och tre röster nej bifaller nämnden skriftligt yrkande från SD om 

återrapportering om system för schemaläggning. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 28 (37) 

§ 81, Dnr N161-0381/22 

Bordläggning av yrkande FI, V, MP och S om läger-
verksamhet och yrkande D samt yrkande FI, V, MP och S om 
korttidsvistelse 
Ordförande Åsa Hartzell (M) önskar bordlägga tre inkomna yrkanden om läger-

verksamhet respektive korttidsvistelse, samt uppdra åt förvaltningen att redovisa vilken 

hjälp barnfamiljer i dag får. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd bordlägger yrkande från FI, V, MP och S om läger-

verksamhet (protokollsbilaga 7), yrkande från D om korttidsvistelse (protokolls-

bilaga 8) och yrkande från FI, V, MP och S om korttidsvistelse (protokollsbilaga 

9). Dessa yrkanden tas upp för beslut igen på sammanträdet den 20 april 2022. 

2. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnd redo-

visa vilken hjälp barnfamiljer kan få och hur denna hjälp kan kombineras, samt 

redovisa rättsliga förutsättningar för detta. 

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

protokollsbilaga 7. FI, V, MP och S yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utöka 

lägerverksamheten under sommaren 2022. 

D har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 14 mars 2022, protokollsbilaga 8. 

D yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur förvaltningen kan bli mer tillåtande 

än rättspraxis när det gäller korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning och att 

bedöma om dessa kostnader ryms inom given budgetram. 

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

protokollsbilaga 9. FI, V, MP och S yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 

förvaltningen kan bli mer tillåtande än rättspraxis när det gäller korttidsvistelse för 

barn med funktionsnedsättning.  

Yrkanden 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar med instämmande av förste vice ordförande Jens 

Adamik (L) bordläggning av de tre inkomna yrkanden om lägerverksamhet respektive 

korttidsvistelse (protokollsbilaga 7, protokollsbilaga 8 och protokollsbilaga 9). Dessa 

yrkanden ska tas upp för beslut igen på nämndens sammanträde den 18 maj 2022. Alice 

Vernersson (V) yrkar avslag. 

Alice Vernersson (V) yrkar med instämmande av Sten Svensson (D) bordläggning av de 

tre inkomna yrkanden om lägerverksamhet respektive korttidsvistelse (protokollsbilaga 7, 

protokollsbilaga 8 och protokollsbilaga 9). Dessa yrkanden ska tas upp för beslut igen på  
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Fortsättning § 81 

nämndens sammanträde den 20 april 2022. Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar 

avslag. 

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar muntligen på följande: ”Förvaltningen ges i uppdrag 

att till nästa nämnd redovisa vilken hjälp barnfamiljer kan få och hur denna hjälp kan 

kombineras, samt redovisa rättsliga förutsättningar för detta.” 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena om när de tre yrkandena 

ska bordläggas till, och finner att det egna yrkandet att bordlägga dessa till sammanträdet 

den 18 maj 2022 vinner bifall. Votering begärs 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att bordlägga de tre yrkandena till sammanträdet den 18 maj 2022. 

Nej-röst för att bordlägga dessa till sammanträdet den 20 april 2022. 

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

ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Håkan Hallengren (S), Alice Vernersson (V), Peter Svanberg (D), Sophia Nilsson (MP), 

Dragana Todorovic (S), Sten Svensson (D) och Ulla Ekman (V) röstar nej. 

Med fyra röster ja och sju röster nej bordlägger nämnden de tre yrkandena till 

sammanträdet den 20 april 2022.  

Justering 
Den 16 mars 2022. 
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§ 82 

Anmälan av ordförandebeslut  
Vid sammanträdet den 16 mars 2022 anmäls följande fattade ordförandebeslut: 

Överklagande av Integritetsskyddsmyndighetens beslut om avvisning gällande sociala 

medier (N161-1061/21) 

Medgivande av allmänhetens rätt att närvara på nämndens sammanträden 2022 (N161-

1753/21) 

Tjänsteresa inom Norden – Studieresa till Island (N161-0257/22) 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående ordförandebeslut till 

protokollet. 

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

Justering 
Den 16 mars 2022. 
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§ 83, Dnr N161-1904/21 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet den 16 mars 2022 föreligger följande sammanställning av fattade 

delegationsbeslut:  

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut 2022-03-16 (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 16 mars 2022.  
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§ 84   

Inkomna skrivelser och handlingar  
Vid sammanträdet den 16 mars 2022 föreligger följande inkomna skrivelser och andra 

angelägna handlingar:  

Nämndens presidium 

Anteckningar från möte den 2 mars 2022 (N161-1901/21) 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG)  

Protokoll från möte den 9 mars 2022  

Rådet för funktionsstödsfrågor  

Protokoll från möte den 21 januari 2022 

Förvaltningens diarium N161-  

Förteckning över registrerade ärenden och handlingar (postlista), från 2021-02-01 till 

2022-03-02 

Kommunfullmäktige  

Beslut från 2022-01-27 § 7 om förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagar-

service och genomlysning av ledsagning (beslut i nämnden 2021-12-15 § 239, N161-

1043/21) 

Beslut från 2022-01-27 § 14 om Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjnings-

plan och nämnders lokalbehovsplaner (beslut i nämnden 2021-09-22 § 176, N161-

0961/21) 

Integritetsskyddsmyndigheten  

Beslut från 2022-02-11 om att avvisa begäran om förhandssamråd gällande person-

uppgifter i sociala medier (beslut i nämnden 2021-11-24 § 223, N161-1061/21) 

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 16 mars 2022. 
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§ 85 

Övrigt 
S har inkommit med en skriftlig fråga daterad den 16 mars 2022, protokollsbilaga 10.  

S undrar om ett uttalande från nämndens ordförande om att verksamheten inte har 

sparkrav utan genomför effektiviseringar. Ordförande Åsa Hartzell (M) svarar följande: 

”En besparing är en minskning av pengar till verksamheten som leder till förändrad 

kvalitet, medan en effektivisering är att verksamheten arbetar snabbare och behåller 

kvalitet och service.”  

Alice Vernersson (V) har fått uppgifter om att de som har daglig verksamhet och bor i 

närheten av sin dagliga verksamhet tidigare har fått månadskort i kollektivtrafiken, men 

numera får de inte längre detta. Förvaltningen kommer att undersöka dessa uppgifter och 

återkomma till nämnden.  

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd antecknar fråga från S samt ordförandes svar till 

protokollet.  

2. Nämnden för funktionsstöd antecknar att förvaltningen ska återkomma till 

nämnden med information om månadskort i kollektivtrafiken för daglig 

verksamhet. 

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att frågan från S samt svar och återkoppling om 

månadskort i kollektivtrafik antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 16 mars 2022. 
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§ 86 

Återrapportering av inkomna beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg 
Vid sammanträdet den 16 mars 2022 föreligger följande inkomna beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg: 

Beslut från 2022-02-07 om att avsluta ärendet med påtalande av vissa brister efter tillsyn 

av samverkan vid rehabilitering (beslut i nämnden 2021-03-22 § 79, N161-0245/21) 

Beslut från 2022-02-09 om att avsluta ärendet med påtalande av vissa brister efter tillsyn 

på bostad med särskild service Östra Björredsvägen 17 (beslut i nämnden 2021-09-22 § 

181, N161-1247/21) 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om inkomna beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg (N161-1903/21).  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar återrapporteringen av ovanstående 

inkomna beslut från Inspektionen för vård och omsorg till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att besluten och återrapporteringen antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 16 mars 2022.  
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§ 87, Dnr N161-0925/21  

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 till Förvaltningsrätten i Göteborg att nämnden 

ska betala en särskild avgift om 68 000 kronor, med anledning av ett ej verkställt beslut. 

Beslutet gäller ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade. Nämnden motsätter sig yrkandet. 

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 14 mars 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med två bilagor. För-

valtningen 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 

tjänsteutlåtandet till Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Justering 
Den 16 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg 
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§ 88 

Anmälan av protokoll från nämndens individutskott 
Vid sammanträdet den 16 mars 2022 föreligger följande protokoll från nämndens 

individutskott:  

Protokoll (nr 3) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2022-03-01 §§ 29-43 

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 16 mars 2022.  
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§ 89 

Övrig sekretess 
D ställer en fråga gällande ett ärende om personlig assistans, och uppgifter om detta som 

har förekommit i media. Socialrättsjurist Therese Josefsson informerar om de lagar som 

reglerar sekretess. Enhetschef Myndighet och socialpsykiatri Jessica Kraft svarar på 

nämndens frågor i ärendet, bland annat om olika slags assistans för olika åldersgrupper. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om sekretess (N161-1903/21).  

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar övrig sekretess till protokollet.  

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

Justering  
Den 16 mars 2022. 

 


