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Yrkande angående yrkande om uppföljningar 
av effekterna av omorganisationen från 
stadsdelsnämnder till facknämnder med 
fokus på organisatoriska mellanrum som 
leder till att människor inte får det stöd de har 
rätt till 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnd Hisingen, 
socialnämnd Sydväst, socialnämnd Nordost, socialnämnd Centrum, nämnden för 
funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden återkomma med en 
rapport kring det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematik 
nämnderna emellan. Rapporten ska innehålla förslag på åtgärder vid identifierade 
brister. 

Yrkandet 
Under processen med omorganisering av nämnderna så påtalade vi vid återkommande 
tillfällen på de problem som den medförde, inte minst sett till personalens vardag och den 
påfrestning på verksamheterna som pandemin tillförde. Vi ville se en tydligare politisk 
styrning av omorganiseringen, vi ville ha intermistiska nämnder i ett tidigare skede och vi 
såg ett behov av att ansvarsområdena fördelades på ett lämpligare sätt. Vi påtalade också 
att tidsplanen behövde justeras för att övergången till de nya nämnderna skulle bli så bra 
som möjligt för alla som berörs av den. Vi fick inget gehör från sjupartikoalitionen för 
våra påpekanden, vilket vi beklagar. 

Det finns utan tvekan problem med gränssnittsproblematiken idag, speciellt när ärenden 
hör hemma i flera olika förvaltningar. Det finns göteborgare som upplever att de bollas 
mellan förvaltningarna och inte får sina behov tillgodosedda. Gränssnitten upplevs som 
otydliga för förvaltningarna och arbetssätten behöver uppdateras och förtydligas. Ett 
arbete på området har initierats mellan de fyra socialförvaltningarna, äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Bland annat tittar man på 
frågan om hemlöshet, insatser i avvaktan på beslut, jourverksamhet, LSS och 
anhörigstöd. Man har identifierat problem som vi varnade för skulle dyka upp redan 
innan omorganisationen hade genomförts. Vi ser att det finns anledning att få en insyn i 
detta pågående arbete.  
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Yrkande angående – Yrkande från Mp/V om uppföljningar av 
effekterna av omorganisationen från stadsdelsnämnder till 
facknämnder med fokus på organisatoriska mellanrum som leder 
till att människor inte får det stöd de har rätt till.  
 
Förslag till beslut  
 
I kommunstyrelsen: 
 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnd Hisingen, socialnämnd 
Sydväst, socialnämnd Nordost, socialnämnd Centrum, nämnden för funktionsstöd och äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden återkomma med en rapport kring det pågående arbetet med 
att hantera gränssnittsproblematik nämnderna emellan. Rapporten ska innehålla förslag på 
åtgärder vid identifierade brister. 

 
 
  
Yrkandet  
Syftet med implementeringen av facknämnder var att alla medborgare i Göteborgs stad skulle få en 
jämlik vård, oavsett var i staden de bor. Slutrapporten ”gränssnittsproblematik och samverkan” som 
var klar i början av april 2022, visar på att vissa medborgare med flera typer av problematik har 
hamnat mellan stolarna. Redan innan implementeringen identifierades risker med att vissa medborgare 
kan hamna mellan två olika förvaltningar avseende ansvar för insatser. Det finns problem med 
gränssnittsproblematik idag, speciellt när ärenden hör hemma i flera olika förvaltningar.  
 
Gränssnitt i komplexa ärenden kommer aldrig att bli helt tydlig. Därav behöver förvaltningarna ha ett 
gemensamt arbetssätt som bygger på en högre grad av samverkan. I och med den nya organisationen 
har det uppstått försvårat samarbete pga. sekretessregler mellan de olika förvaltningarna. Ibland 
innebär det att förvaltningarna hindras att använda varandras kompetens eller att hjälpas åt att 
motivera brukare till rätt förvaltning.  
 
Det finns göteborgare som upplever att de bollas mellan förvaltningarna och inte får sina behov 
tillgodosedda. Gränssnitten upplevs som otydliga för förvaltningarna och arbetssätten behöver 
uppdateras och förtydligas. Ett arbete på området har initierats mellan de fyra socialförvaltningarna, 
äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Bland annat tittar man 
på frågan om hemlöshet, insatser i avvaktan på beslut, jourverksamhet, LSS och anhörigstöd. Vi ser att 
det finns anledning att få en insyn i detta pågående arbete.  
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Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
Nytt ärende 

Yrkande angående – Uppföljning av effekterna 
av omorganisationen från stadsdelsnämnder 
till facknämnder med fokus på 
organisatoriska mellanrum som leder till att 
människor inte får det stöd de har rätt till.  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnd Hisingen, 

socialnämnd Sydväst, socialnämnd Nordost, socialnämnd Centrum, nämnden för 
funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden återkomma med en 
rapport kring det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematik 
nämnderna emellan. Rapporten ska innehålla förslag på åtgärder vid identifierade 
brister. 

Yrkandet 

Vid omorganisationen från de tidigare stadsdelsnämnderna till de nya facknämnderna för 
funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorg och socialnämnderna Centrum, Hisingen, 
Nordost och Sydväst uttrycktes oro för att det skulle kunna uppstå glapp mellan olika 
nämnder, till exempel mellan socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd och nämnden 
för äldre samt vård- och omsorg i alla riktningar. Det fanns farhågor gällande risken att 
människor skulle hamna mellan stolarna.  

Detta skulle kunna ha stora konsekvenser för människor i Göteborg. Det finns nu signaler 
om att det har uppstått glapp bland annat mellan socialnämnderna och 
funktionsstödsnämnden vilket har lett till att barn och äldre inte alltid får det stöd de har 
rätt till enligt LSS. Det skulle också kunna leda till att personer med en 
funktionsnedsättning får olika bedömning för insatser från olika förvaltningar, något som 
till exempel kan vara aktuellt för rätten till ledsagning 

Den nya organisationen utgår från stadens målgrupper och är tänkt att leda till ökad 
likvärdighet i hela staden. För att detta ska bli verklighet måste vi säkerställa att ingen 
faller mellan stolarna. Vi rödgrönrosa vill därför att effekterna av omorganisationen ska 
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följas upp med fokus på organisatoriska mellanrum, utifrån individens rätt till stöd och 
insatser. 
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