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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete 

med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt 

ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i 

april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och 

skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna 

till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  4 (9) 

Nämnden för funktionsstöd  

 2021-03-31 
10:04:00 

2 Förutsättningar 
Nämnden för funktionsstöd är nybildad sedan 4 januari 2021 och har ingående 

obalanser enligt nedan. Dessa ingående obalanser har beskrivits i nämndens budget 

2021. 

Förvaltningen har i början av året arbetat med nulägesanalys av budget 2021 och 

åtgärder i samband med den första ekonomiuppföljningen och gör bedömning att 

det går att göra effektiviseringar i förvaltningen. Utfall av dessa effektiviseringar är 

dock osäkra i detta läget och därför innehåller förvaltningens förslag på 

verksamhetsnomineringar inga effektiviseringar av nämndens verksamheter.  
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3 Verksamhetsnominering med 
påverkan på nämndens ansvar 

3.1 Bostadsförsörjning för alla 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 

planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla 

kommuninvånare att leva i goda bostäder. 

En kommande översyn av planerande nämnder skulle kunna innebära en risk för att 

målgruppen personer med funktionsnedsättningar inte prioriteras. Den kommande 

nämndorganisationen för planerande nämnder behöver därför säkra prioritering för 

målgruppen personer med funktionsnedsättning och samordning för målgruppen 

kopplat till bostadsförsörjning behöver kvarstå i den kommande organisationen. 

Det handlar till exempel om arbetet med hemlöshet, byggande av bostäder med 

särskild service och kommunala kontrakt genom arbetet med F100. Dessa frågor 

behöver bli tydliga i det politiska uppdraget för kommande nämnder. 
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4 Verksamhetsnomineringar 
med budgetpåverkan för 
nämndens ansvar 

4.1 Ny hyresmodell 

Lokalförvaltningens bedömningar och första budgetversion pekar mot en 

kostnadsökning för nämnden för funktionsstöd med cirka nio procent (24 miljoner 

kr) mellan 2021 och 2022 vilket inte motsvaras av ökning i ram. 

Effekten av att staden omfördelar lokalkostnader och att nämnden för 

funktionsstöds hyresbestånd utgörs av mindre nybyggda lokaler blir kraftigt ökade 

internhyror jämfört med hyressättningen enligt den modellen som funnits hittills. 

Om inget tillskott för denna kostnadsökning tillfaller nämnden för funktionsstöd 

utifrån nya politiska beslut, kommer det innebära behov av anpassningar inom 

nämndens verksamheter och budget som idag läggs på verksamhet i form av 

personal eller annat kommer behöva läggas på ökade hyreskostnader. 

4.2 Tomställda lokaler 

I kommunfullmäktiges budget för 2020 beslutades att det tidigare regelverket kring 

vem som finansierade stadens vakanta verksamhetslokaler skulle upphöra. I det 

förra regelverket tog staden centralt, via den så kallade lokalbanken, ett 

finansieringsansvar för halva hyreskostnaden. Från och med 2020 bär respektive 

nämnd, som inte längre har behov av en lokal, hela hyreskostnaden fram till att 

staden gemensamt beslutat kring lokalens framtid (rivning, försäljning eller fortsatt 

nyttjande inom staden). 

Det finns en risk i att ansvar för en lokal och budgeten inte hänger ihop då 

lokalförvaltningen ansvarar för uthyrning eller annan åtgärd för lokalen men inte 

längre belastas med några kostnader för tomställda lokaler. 

Styrgruppen för framtagandet av nya hyressättande principer för Göteborgs stad 

har lyft fram förslaget att alla lokalförvaltningens interna hyresgäster ska finansiera 

stadens vakanta lokaler solidariskt. Förslagsvis skulle kostnadsfördelningen för 

varje verksamhet utgå från den andel lokalyta som man nyttjar i relation till 

stadenstotalayta. Lokalförvaltningen kommer utifrån förslaget att under våren 2021 

vara delaktiga i framtagandet av ett regelverk för en sådan hantering. 

Förvaltningen beräknar att helårkostnaden för tomställda lokaler uppgår till 3,5 

miljoner kronor 2021. 
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4.3 Standard i befintliga bostäder med särskild 

service samt öka andelen fullvärdiga 

lägenheter 

En andel av stadens bostäder med särskild service har en standard som inte är 

ändamålsenlig för de som bor där, för kommande målgruppers behov och/eller ur 

arbetsmiljöperspektiv. Det finns behov av åtgärder för att öka lokalernas 

funktionalitet, anpassa till dagens verksamhetskrav och därigenom bibehålla 

befintliga enheter och minska risken för avveckling av befintliga bostäder med 

särskild service. Nyexpansionen av bostäder med särskild service riskerar annars 

att enbart ersätta befintliga bostäder och inte korta kön till bostäder med särskild 

service. 

Verksamhetnomineringen utgår från programmet för full delaktighet för personer 

med funktionsnedsättningar rättighetsområde 8.2 (stadens verksamheter ska 

systematiskt inventera och åtgärda identifierade hinder i bostäder) och 8.3 (vid 

större renovering verka för att öka antalet tillgängliga och användbara bostäder) för 

att personer med funktionsnedsättningar ska ha fungerande bostad på lika villkor 

som andra. 

En kartläggning av antalet icke-fullvärdiga lägenheter i bostäder med särskild har 

genomförts. Ett fyrtiotal enheter i stadens egna fastigheter har identifierades. 

Förvaltningen föreslår en initiering av detta arbete under 2022 med målet att höja 

standarden på sex enheter som innehåller cirka fyrtio lägenheter. Arbetet kommer 

till exempel innebära att se till att samtliga lägenheter har kök för att öka 

möjligheten till självständighet hos den enskilde. Lokalförvaltningens 

underhållsplanering behöver utgå från behov från förvaltningen för funktionsstöd. 

Uppskattad kostnad för genomförande är cirka 10 miljoner kronor årligen. 

4.4 Brandskydd i bostäder med särskild service 

Ökade krav på skäligt brandskydd kan leda till att nämnden för funktionsstöd 

behöver genomföra säkerhetshöjande åtgärder i delar av det befintliga beståndet då 

krav är högre nu än när verksamheten uppfördes. 

Räddningstjänsten Storgöteborg har sett ett behov att utreda huruvida stadens 

bostäder med särskild service har ett skäligt brandskydd. Med skäligt brandskydd 

avses såväl tekniska som organisatoriska åtgärder. 

Exakt vad detta innebär och i vilken omfattning det gäller vet förvaltningen inte i 

nuläget. Som information genomförde Malmö stad en liknade dialog med den 

lokala räddningstjänsten vilket ledde till en investering på cirka 88 miljoner i 

brandteknisk utrustning och förebyggande åtgärder. 

4.5 Digitalisering - förtätning av Wi-Fi 

För att kunna utveckla arbetssätt kring att stärka brukarens självständighet och 

stötta i att få ökad delaktighet, anpassad kommunikation, möjlighet till att påverka 

sitt vardagsstöd och att framföra åsikter är tillgång till digitala verktyg och ett 

mobilt arbetssätt avgörande. Förtätning och förstärkning av Wi-Fi inom 
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förvaltningens verksamheter är en av grundförutsättningarna för att möjliggöra 

vidare verksamhets- och kvalitetsutveckling inom välfärdsteknik och digitalisering 

och genom det stärka brukarens självständighet. 

Verksamhetsnomineringen har utgångspunkt i programmet för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning rättighetsområde 2.1 (förstå information och 

uttrycka behov) och 2.2 (information och kommunicera med staden på lika villkor 

som andra) och i uppdrag från kommunfullmäktiges budget: Nämnden för 

funktionsstöd får i uppdrag att arbeta för att utveckla användandet av digitalisering 

och välfärdsteknik i syfte att förbättra verksamheten och underlätta för personer 

med funktionsnedsättningar. 

Prioriteringen kring detta har sett olika ut i de tidigare stadsdelsnämnderna och 

social resursnämnd vilket gör att förutsättningarna i olika verksamheter och 

geografiska områden i staden är olika. Ett genomförande föreslås starta inom 

bostäder med särskild service och daglig verksamhet. 

Uppskattad kostnad för genomförande är 11 miljoner kronor. 

4.6 God arkivvård och arkivlokaler 

Arkivlokalerna behöver anpassas och dimensioneras efter ny nämndstruktur, så att 

myndighetsgränser utifrån sekretess- och personuppgiftshantering sker på rätt sätt.  

De åtgärder som kommer att föreslås kommer leda till ökade hyreskostnader och 

ombyggnadskostnader för att kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt och 

rättssäkert sätt.  

Kostnader både för personal för att hantera de analoga handlingar och 

lokalkostnader för att hantera konsekvenserna av omorganisationen behöver därför 

beaktas i budgetprocessen för budget år 2022. Förvaltningens bedömning är att 2,5 

miljoner kronor behöver tillskjutas nämnden under 2022 för att hantera 

avställningar. När det gäller ökade kostnader för lokalanpassning och inhyrning av 

arkivlokaler bedömer förvaltningen att nämnden behöver 500 tkr i ökad ram från 

2022 och framåt. 
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5 Verksamhetsnominering 
budgetjusteringar 

5.1 Budget för den kommunala hälso- och 

sjukvården 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg ansvarar för uppgifter som ankommer på 

kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtalet för alla 

invånare oavsett ålder, om ansvar för uppgift inte har lagts på annan nämnd. 

I årets budget, för 2021, har ekonomiska medel för hälso- och sjukvårdsinsatser 

fördelats på både nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldre samt vård- och 

omsorg. 

I budget för 2022 är det önskvärt att ansvar och budget följs åt, fullt ut. Det skulle 

innebära att äldre samt vård- och omsorgsnämnden får de ekonomiska medlen och 

utför insatser inom nämnden för funktionsstöds verksamheter. 

Fördelningsmodellen skulle göra det enklare att sätta individens behov i centrum 

oberoende av stadens organisatoriska struktur. Administrativa rutiner skulle 

dessutom kunna effektiviseras om medlen finns i en nämnd. 


