
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående Yrkande från S angående 
inga besparingar för funktionsnedsatta barn 
och deras anhöriga 
 

Yttrandet 

Stöd och hjälp i vardagen är en viktig insats för barn och vuxna med en 
funktionsnedsättning. Att få rätt stöd är en förutsättning för att kunna leva ett 
självständigt liv på lika villkor som alla andra. Det är en viktig rättighet som det finns 
bred politisk enighet om. Demokraterna har i dagsläget ingen klarlagd information om en 
akut kris eller omfattande besparingar i Nämnden för funktionsstöd. Vi följer nämnden 
noga, inväntar aktuella prognoser från nämnden som presenteras i samband med 
delårsrapport 1 och avser agera kraftfullt vid säkerställd information om att så behövs. 

Nämnden för funktionsstöd har att förhålla sig till lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt gällande 
rättspraxis. I det enskilda fall som Socialdemokraterna hänvisar till som motivering i sitt 
yrkande är det just en ändrad rättspraxis i kammarrätten som förvaltningen förhållit sig 
till. Rättspraxis är något som man inom myndighetsutövning har rättat sig efter även 
under tidigare mandatperioder. 

Med anledning av ny rättspraxis har Demokraterna yrkat i Nämnden för funktionsstöd om 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur förvaltningen kan bli mer tillåtande än 
rättspraxis. Alla barn ska så långt det går beredas möjlighet att växa upp hos sina familjer. 
En rad stödinsatser har införts för att stödja föräldrar med funktionsnedsatta barn, bland 
annat korttidsavlastning. 
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Yttrande angående – Yrkande från S 
angående inga besparingar för 
funktionsnedsatta barn och deras anhöriga 

Yttrandet 
Stöd och hjälp i vardagen är en viktig insats för barn och vuxna med en 
funktionsnedsättning. Att få rätt stöd är en förutsättning för att kunna leva ett 
självständigt liv på lika villkor som alla andra. Det är en viktig rättighet som det finns 
bred politisk enighet om. Det är beklagligt att Socialdemokraterna målar upp en osann 
bild av nämnden för funktionsstöd. Det pågår ingen kris och det vare sig har skett eller 
planeras några besparingar i nämnden. Vi följer nämnden noga och inväntar aktuella 
prognoser från nämnden som presenteras i samband med vårens delårsrapport. 

Nämnden för funktionsstöd har att förhålla sig till lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt gällande 
rättspraxis. I det enskilda fallet som Socialdemokraterna hänvisar till är det just en ändrad 
rättspraxis i kammarrätten som förvaltningen förhållit sig till. Rättspraxis är något som 
man inom myndighetsutövning har rättat sig efter i många år, så även under de 24 år med 
S 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 att jämföra med hur det ser ut i Stockholm och Malmö. Med hänvisning till ovan 
avslås yrkandet från S.  
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Yrkande angående – inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras 
anhöriga. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att de funktionsnedsatta som 
har rätt till, och är i behov av hjälp och assistans, skall få den hjälpen de har 
rätt till. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kraftigt öka insatserna för att motverka det 
fusk som förekommer kring ersättningar och stöd inom assistans- och 
funktionsnedsättningsverksamheterna så långt som möjligt.  
 

Yrkandet 
Givetvis skall de som har rätt till och är i behov av stöd på grund av en 
funktionsnedsättning har rätt att även fortsättningsvis får det stöd som de har 
behov av. Allt annat vore en förfärlig människosyn.  
Med detta sagt, så förekommer det även enligt rapporter, ett omfattande fusk 
kring stöd inom området för assistans- och funktionshinder. Detta är givetvis helt 
oacceptabelt och slår direkt mot de verkligt behövande genom att de får mindre 
insatser än vad som annars hade varit möjligt. Man skulle kunna likna det vid en 
form av indirekt stöld från redan svaga utsatta människor. 

Det skulle vara minst sagt uppseendeväckande i det fall något parti skulle rösta 
nej till att öka insatserna för att stoppa fusk med resurser. Resurser som i stället 
bör gå till att hjälpa de verkligt utsatta till en ännu bättre situation. 
Sverigedemokraterna utgår från att samtliga partier i Göteborgs kommunstyrelse 
ställer sig bakom denna uppfattning och ställer sig på den svage i samhällets 
sida genom att bifalla detta yrkande. Allt annat (att låta fusk fortgå på den svages 
bekostnad) skulle visa på en närmast unken människosyn. 
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Yrkande angående – inga besparingar för 
funktionsnedsatta barn och deras anhöriga 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att pausa alla planerade besparingar som påverkar 
brukare, och i synnerhet barn med funktionsnedsättning samt deras anhöriga, i väntan på 
beslut i kommunfullmäktige om delårsrapport 1 för 2022.  

Yrkandet 
De senaste veckorna har göteborgarna kunnat läsa personliga berättelser och ingående reportage om 
hur onödiga budgetbesparingar, i samma kommun där utförsäljningar av gemensam egendom 
genererat onödiga mångmiljardöverskott, drabbar funktionsnedsatta barn och deras anhöriga. Den 
pågående krisen i nämnden för funktionsstöd går ut över de människor som är mest beroende av en 
välfinansierad och välfungerande offentlig välfärd. En av de drabbade föräldrarna sammanfattar 
situationen på ett konkret och tydligt sätt i Göteborgs-Postens nyhetsartikel: ”Jag tror inte att det finns 
något annat motiv än ekonomiska. Det är ingenting i det här som är ser till vårt eller vår dotters 
bästa”.  
 
Socialdemokraterna håller med de anhöriga. Nedskärningarna i nämnden för funktionsstöd består 
enbart av rigid budgetdisciplin, genomdriven utan eftertanke och utan analys av hur de faktiska 
konsekvenserna kommer att se ut. Nämndens moderata ordförande har dessutom bekräftat att de 
anhörigas misstankar är helt korrekta; ordföranden menar att det hela handlar om effektiviseringar, 
inte besparingar. I vår mening – och även i strikt förvaltningsekonomisk mening – är effektiviseringar 
och besparingar samma sak i den mening att pengarna som allokeras till den faktiska verksamheten 
blir mindre eftersom verksamhetens kostnader för löner och material ökar mer än kompensationen i 
den borgerliga budgeten.  
 
Max, åtta år gammal, och alla andra drabbade förtjänar en kommun som sätter välfärden först. Vi 
föreslog redan i januari, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att besparingarna skulle 
förhindras genom att nämnden fick ett ekonomiskt tillskott om 85 miljoner kronor. Nu hoppas vi att 
fler partier förstår situationens allvar och barnens försämrade förutsättningar. Socialdemokraterna 
kräver därför att alla planerade besparingar inom nämnden för funktionsstöd som riskerar påverka 
brukarna – och i synnerhet barnen och deras anhöriga - pausas, med omedelbar verkan, i väntan på att 
kommunfullmäktige hinner ta ett nytt beslut om förstärkta ekonomiska medel i samband med 
delårsrapport 1.  
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