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Revidering av riktlinje för individuellt stöd för 
personer med funktionsnedsättning  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner revidering av riktlinje för individuellt stöd 

till personer med funktionsnedsättning. 

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget till förvaltningen 2021-01-04 § 9 

fullgjort. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över riktlinjer för individuellt stöd till personer 

med funktionsnedsättning. Orsaken till behovet av revidering är att riktlinjerna senast 

reviderades 2014 och regelverk, terminologi och stadens organisation har ändrats. I 

riktlinjerna har följande ändringar gjorts:  

- Användning av Göteborg Stads standardiserade mall för styrande dokument 

- Beskrivning av ansvar i enligt med vår nya nämndorganisation 

- Ändringar enligt 2021 års terminologi för funktionshinderområdet 

- Länkar har ändrats/uppdaterats 

- Lagstiftningen kring vistelseort och bostadskommun har förtydligats 

- Koppling till andra styrande dokument har kontrollerats 

- Nya funktionshinderombudsmannens funktion har beskrivits 

- Barnkonventionens nya funktion i och med att det blivit en svensk lag 

- Ändring kopplat till de nya lagar som tillkommit sedan 2014 

Ändringarna har gjorts i samverkan mellan avdelningen för Myndighet och 

socialpsykiatri, avdelningen för kvalitet och utveckling samt jurist i förvaltningen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen bedömer att ändringarna i riktlinjerna har en positiv inverkan på brukarnas 

sociala relation till verksamheterna. Detta för att vi genom att revidera våra riktlinjer 

säkerställer att vi faktiskt arbetar efter de riktlinjer vi fastställer samt säkerställer att vårt 

arbetssätt innebär god kvalitet för de vi är till för.  

Förvaltningen för funktionsstöd 
Myndighet och socialpsykiatri 
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I denna revidering av riktlinjerna för individuellt stöd för personer med funktions-

nedsättningar har särskilt barnperspektivet förstärkts efter barnkonventionen blev lag år 

2020.  

Samverkan  
Ärendet samverkas i FSG 2021-04-15.  

Bilagor 
1. Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med 

funktionsnedsättning  

2. Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med 

funktionsnedsättning – Reviderad 
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Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över riktlinjer för individuellt stöd till personer 

med funktionsnedsättning. Ändringarna har gjorts i samverkan mellan avdelningen för 

Myndighet och socialpsykiatri, avdelningen för kvalitet och utveckling samt jurist i 

förvaltningen.  

Beskrivning av ärendet 
Följande delar i riktlinjen individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning har 

reviderats. Då riktlinjerna reviderades senast 2014 behövde riktlinjerna uppdateras dels 

enligt gällande regelverk, dels vilken terminologi vi använder inom 

funktionshinderområdet och framförallt enligt Göteborgs Stads nuvarande organisering. 

Denna riktlinje kommer också att ligga till grund för den handbok som verksamheterna 

inom förvaltningen för funktionsstöd använder vid handläggning av stöd till personer 

med funktionsnedsättning.  

Ny mall för riktlinje 

Riktlinjerna är utformade enligt Göteborg Stads standardiserade mall för riktlinjer där 

Göteborgs Stads styrsystem redogörs för inledningsvis.  

Ny nämndorganisation 

I samband med att Göteborgs Stad år 2021 fick nya nämndsorganisation har ett flertal 

ändringar gjorts.  

- Beskrivningen av stadens organisation där nu förvaltningen för funktionsstöd har 

det huvudsakliga ansvaret för individuellt stöd till personer med 

funktionsnedsättningar.  

- Ansvar som tidigare legat på stadsdelarna eller social resursförvaltning har 

flyttats antingen till förvaltningen för funktionsstöd i sin helhet, alternativt till 

stadsområden som har särskilda ansvar i förvaltningen.  

- Ansvaret för färdtjänst som tidigare legat på färdtjänstförvaltningen ligger idag 

på Trafikkontoret 

- Ansvar för ramavtal och kompetens i enlighet med Kommunfullmäktiges budget 

om en upphandlings- och inköpspolicy ligger inte längre på 

Upphandlingsbolaget, UHB, utan istället på förvaltningen Inköp och 

upphandling.  

- Beskrivningar om anhörigas vistelsestadsdelar har tagits bort samt hur 

socialsekreterare ska hantera överflyttning av ärenden mellan stadsdelar.  

Ny terminologi 

I riktlinjerna har begrepp uppdaterats, till exempel från handikappolitik till 

funktionshinderpolitik.  

Uppdaterade länkar 

I riktlinjerna är länkar uppdaterade till hemsidor där t.ex. förvaltningar sedan senaste 

uppdateringen bytt namn eller ansvaret hamnar inom ny förvaltning. T.ex. Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL) och förvaltningen för inköp och 

upphandling (tidigare upphandlingsbolag).  
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Förtydligande vistelseort och bosättningskommun 

Ett förtydligande har gjorts gällande skillnaden mellan vilka regler som gäller i den 

kommun en person vistas i och den kommun där personen är bosatt. Förtydligandet beror 

inte på ändring i lagstiftningen.   

Koppling till styrande dokument 

De styrande dokument som riktlinjen hänvisar till har kontrollerats och i de fall 

dokumenten reviderats har detta förts in i riktlinjen. Göteborgs Stads riktlinje för 

tillhörighet och överflyttning av ärenden inom individ och familjeomsorg samt 

funktionshinder är i behov av revidering i enlighet med Göteborgs Stads nya 

nämndorganisation. För detta ansvarar förvaltningen för funktionsstöd, äldre samt vård- 

och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningarna.  

Funktionshinderombudsman 

Sedan 2020 har Göteborgs Stad en funktionshinderombudsman med uppgift att skapa en 

länk mellan politiska beslut om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 

Göteborgs Stads arbete med att förverkliga dem. Ombudsmannens arbete utgår från 

programmet för full delaktighet.  

Barnkonventionen ny lag  

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige vilket har förtydligats i riktlinjen 

i syfte att förtydliga barnets perspektiv och barnens rätt i samhället.  

Nya lagar  

Nya lagar har uppdaterats i riktlinjen, t.ex. ny förvaltningslag (2017:900) och ny Hälso- 

och sjukvårdslag (2017:30).  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att revideringen av riktlinjerna för individuellt stöd till 

personer med funktionsnedsättningar är rättvisande och utgör en god utgångspunkt för 

revidering av den praktiska handboken för handläggning enligt SoL och LSS till personer 

med funktionsnedsättning.  
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