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Utdrag ur protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2021-01-20 

Yrkande S, yrkande M, L, KD och D och 
yrkande SD. Åtgärder mot fusk inom 
assistansområdet 

§ 35 
Enligt yrkande från S ska förvaltningen uppdras att återkomma med förslag på hur fusk 

som bedrivs av organiserad brottslighet och klanbaserade kriminella nätverk kan stävas 

inom assistansområdet. 

Enligt yrkande från M, L, KD och D ska förvaltningen uppdras att redovisa sitt arbete 

mot fusk med assistansersättning samt identifiera situationer där risk för fusk kan uppstå 

och i förekommande fall föreslå åtgärder mot fusket.  

Enligt yrkande från SD ska yrkandet från M, L, KD och D bifallas med tillägg att 

rapporten OLLE om personlig assistans och arbetstillstånd som utnyttjas av organiserad 

brottslighet ska beaktas. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd bifaller yrkande från M, L, KD och D gällande 

åtgärder mot fusk inom assistansområdet. 

2. Nämnden för funktionsstöd avslår yrkandena från S och SD. 

Handlingar 
S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 20 januari 2021, protokollsbilaga 4. 

S yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett 

förslag på hur arbetet för att kartlägga och motverka förekomsten av fusk, med särskilt 

fokus på organiserad brottslighet och klanbaserade kriminella nätverk, ska bedrivas och 

hur samverkan med berörda nämnder och rättsvårdande myndigheter ska utformas. 

M, L, KD och D har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 20 januari 2021, 

protokollsbilaga 5. M, L, KD och D yrkar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa för 

nämnden hur staden arbetar för att motverka fusk med assistansersättning, att, i sam-

verkan med funktionshinderrörelsen, identifiera situationer där risk för fusk inom 

assistansersättning bedöms vara som störst och redovisar för nämnden, att, i samverkan 

med funktionshinderrörelsen, om nämnden efter ovanstående redovisning anser det 

nödvändigt, återkommer med förslag på ytterligare åtgärder för att förhindra missbruket 

och att årsvis sammanställa och redovisa för nämnden antalet ärenden med konstaterade 

oegentligheter samt kommunens kostnader för dessa. 

SD har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 18 januari 2021, protokollsbilaga 

6. SD yrkar att den strategiska rapporten OLLE om hur personlig assistans och arbets-

tillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet, ska tas i  
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Forts § 35 

beaktning när förvaltningen utreder riskerna med assistansfusk i Göteborgs Stad och i 

övrigt ska yrkandet från M, L, KD och D bifallas. 

Yrkande 
Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till yrkande från S. 

Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till yrkande från M, L, KD och D 

samt avslag på yrkande från SD. 

Krista Femrell (SD) yrkar bifall till yrkande från SD. 

Propositionsordning för huvudförslag 
Ordförande Åsa Hartzell (M) finner att tre förslag till beslut föreligger. För att utse ett 

huvudförslag ställs proposition på yrkandena från förste vice ordförande Jens Adamik (L) 

och Håkan Hallengren (S). 

Ordförande Åsa Hartzell (M) finner att yrkandet från förste vice ordförande Jens Adamik 

(L) vinner bifall. Votering begärs.  

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att bifalla förste vice ordförande Jens Adamiks (L) yrkande gällande yrkande 

från M, L, KD och D om åtgärder mot fusk inom assistansområdet. 

Nej-röst för att bifalla Håkan Hallengrens (S) yrkande gällande yrkande från S. 

Omröstning om huvudförslag 
Eva Svensson (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), Karolina Mildgrim (KD), 

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

Håkan Hallengren (S) och Joakim Hagberg (S) röstar nej. 

Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP) och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) 

avstår från att rösta. 

Med 6 röster ja och 2 röster nej bifaller nämnden förste vice ordförande Jens Adamiks (L) 

yrkande gällande yrkandet från M, L, KD och D om åtgärder mot fusk inom assistans-

området som huvudförslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkande/huvudförslag från förste vice 

ordförande Jens Adamik (L) och yrkande/motförslag från Krista Femrell (SD), och finner 

att förste vice ordförande Jens Adamiks (L) yrkande vinner bifall. 
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Forts § 35 

Protokollsanteckning 
FI, V och MP inkommer med en skriftlig protokollsanteckning daterad den 20 januari 

2021, protokollsbilaga 8, om att FI, V och MP avstår från att delta i beslutet. 

Justering 
Den 20 januari 2021. 
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