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Övergång av Teckenspråksforum från
nämnden för funktionsstöd till nämnden för
konsument- och medborgarservice
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Teckenspråksforum överförs från nämnden för funktionsstöd till nämnden för
konsument - och medborgarservice från och med den 1 januari 2022.
2. Nämnden för funktionsstöd ska i samband med beslutad verksamhetsövergång
överlämna samt överlämna och införliva de allmänna handlingar som hör till
Teckenspråksforums verksamhet till nämnden för konsument- och medborgarservice.

Sammanfattning

Nämnden för funktionsstöd beslutade 2021-09-22 § 175 om att hemställa till
kommunfullmäktige att verksamheten Teckenspråksforum övergår från nämnden för
funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice 2022-01-01.
I Göteborgs Stad är det nämnden för konsument- och medborgarservice genom sitt
reglemente som ansvarar för stadens kontaktcenter och medborgarkontor.
Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk samt ett informations- och
kunskapscenter, vars uppdrag är att informera och öka kunskapen om teckenspråk och
dövas livsvillkor samt göra samhällsinformation tillgänglig på individ- och generell nivå.
Teckenspråksforum är dock, till skillnad från övriga medborgarkontor, organiserat i
nämnden för funktionsstöd men har under en tid varit placerade i samma lokaler som
konsument- och medborgarservice.
Genom att samla stadens medborgarkontor i en och samma nämnd finns större
möjligheter till ytterligare utveckling av Teckenspråksforums verksamhet.
Stadsledningskontoret föreslår därför att Teckenspråksforum överförs från nämnden för
funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice från och med den
1 januari 2022. Verksamhetsövergången omfattar uppdrag och tre medarbetare som i dag
är placerade inom förvaltningen för funktionsstöd. I samband med en beslutad
verksamhetsövergång ska även nämnden för funktionsstöd överlämna samt överlämna
och införliva de allmänna handlingar som hör till Teckenspråksforums verksamhet till
nämnden för Konsument- och medborgarservice.
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Bedömning ur ekonomisk dimension

När stadsdelsnämndernas och social resursnämnds verksamheter överfördes till nya
facknämnder var verksamhetens placering inte avgjord. Socialnämnd Centrum erhöll
kommunbidrag för uppgiften motsvarande social resursnämnds nettokostnad med
1,6 mnkr, men uppgiften placerades tills vidare hos nämnden för funktionsstöd. Även
stadsdelsnämnderna hade delvis finansierat verksamheten med medel från äldreomsorgen
motsvarande 300 tkr. Dessa resurser finns i dag hos äldre samt vård- och
omsorgsnämnden.
Nämndernas beslut om att hemställa till kommunfullmäktige om att överföra
verksamheten till nämnden för konsument- och medborgarservice togs för sent för att
kunna inarbetas i Förutsättningar för budget 2022-2024. Stadsledningskontoret föreslår
därför att frågan om ramjustering mellan nämnderna hänskjuts till budgetberedningen för
2023. För 2022 förutsätts den ekonomiska regleringen ske genom överenskommelse
mellan nämnderna.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Rätten till information och kommunikation är ett av de tio rättighetsområden som
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2021–2026 är indelat i. Personer med funktionsnedsättning har rätt att söka och ta emot
information samt kommunicera på lika villkor som andra genom alla former av självvalda
kommunikationssätt. Tillgänglig information och att kommunicera för att förstå och göra
sig förstådd är en förutsättning för att skapa full delaktighet.
Enligt uppgift från nämnden för funktionsstöd är det cirka 1 000 - 1 500 personer i
Göteborg har teckenspråk som sitt första språk och svenska skriftspråket som sitt andra
språk. Det svenska teckenspråket har en satsbildning och grammatisk uppbyggnad som i
allt väsentligt skiljer sig från det talade svenska språket. Precis som i den övriga
befolkningen finns det inom denna grupp, personer med dövhet, olika etniska bakgrunder
och varierande utbildningsgrad och därför också olika förutsättningar att ta till sig
information på skriven svenska. Genom att få information på teckenspråk ökas
möjligheten till delaktighet och möjlighet att påverka.
Verksamhetens uppdrag är att erbjuda en jämlik service till alla våra invånare och
säkerställa att inga invånare diskrimineras utifrån diskrimineringsgrunderna. Genom att
samla stadens medborgarservice i samma nämnd finns större möjligheter till ytterligare
utveckling av verksamheten vilket bidrar till en stärkt jämlikhet för målgruppen.
Stadens medborgarkontor överfördes i samband med ny nämndorganisation 2021-01-04
till nämnden för konsument- och medborgarservice, som 2021-10-14 bytte namn till
nämnden för konsument- och medborgarservice.

Samverkan

Samverkan har skett inom nämnden för funktionsstöds verksamhet. Information i ärendet
har lämnats till Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och ärendet har samverkats i
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Lokal samverkansgrupp (LSG) Daglig verksamhet och stöd. Samverkan kommer
dessutom också att ske i Förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FÖS) under
oktober 2021 tillsammans med förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Bilaga

Nämnden för funktionsstöds handlingar 2021-09-22 § 175
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Ärendet

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har att fatta beslut utifrån hemställan om
verksamhetsövergång av Teckenspråksforum från nämnden för funktionsstöd till
nämnden för konsument- och medborgarservice.
Verksamhetsövergången omfattar uppdrag och tre medarbetare som i dag är placerade i
avdelningen Daglig verksamhet och stöd. Dessutom innefattar verksamhetsövergången
ett överlämnande samt överlämnande och införlivande av de allmänna handlingar som
hör till Teckenspråksforums verksamhet till nämnden för konsument- och
medborgarservice.

Beskrivning av ärendet
Ansvar för kontaktcenter och medborgarkontor
I Göteborgs Stad är det nämnden för konsument- och medborgarservice genom sitt
reglemente som ansvarar för stadens kontaktcenter och medborgarkontor. Nämnden
ansvarar också för att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och
inflytande i samarbete med andra nämnder och styrelsen och andra aktörer i staden.
Nämnden är dessutom ansvarig för att upprätthålla en väl fungerande infrastruktur av
lokala nav för att stärka den lokala demokratin.

Stadens medborgarkontor överfördes i samband med ny nämndorganisation 2021-01-04
till nämnden för konsument- och medborgarservice.
Teckenspråksforum
Teckenspråksforum är idag organisatoriskt placerad i nämnden för funktionsstöd.
Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk och är ett informations- och
kunskapscenter vars uppdrag är att informera och öka kunskapen om teckenspråk och
dövas livsvillkor samt göra samhällsinformation tillgänglig på individ- och generell nivå.
Teckenspråksforum verkar för att förbättra livsvillkoren genom att aktivt söka upp
verksamheter för att öka tillgängligheten.

Döva kommer till Teckenspråksforum för att få stöd och information på sitt modersmål.
Språket är det som är det primära i stället för att vända sig direkt till exempel Konsumentrådgivningen där det finns faktakunskap. Det är av största vikt att samhällsinformation
ges på teckenspråk för att skapa större tillgänglighet, delaktighet och en jämlik stad.
Inom verksamheten finns också en äldrevägledare med uppdrag att ge stöd på
teckenspråk till äldre döva och fungerar som kulturtolk och kompetensstöd för till
exempel de myndighetsutövande verksamheterna. Äldre döva är en utsatt grupp då den
orala traditionen i tidigare utbildningssystem bidrog till att många äldre teckenspråkiga
döva fick bristfällig tillgång till det svenska språket.
Handlingar som vid en verksamhetsövergång behöver överlämnas samt
överlämnas och införliva
För att en mottagande nämnd obehindrat ska kunna driva verksamheten vidare krävs att
nämnden för funktionsstöd överlämnar samt överlämnar och införlivar verksamhetens
allmänna handlingar till mottagande nämnd, nämnden för konsument- och
medborgarservice.
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”Överlämna” innebär handlingar som den mottagande nämnden behöver för att driva
verksamheten vidare, och som ska förvaras åtskilt från den mottagande nämndens arkiv.
”Överlämna och införliva” innebär handlingar som exempelvis tillhör pågående ärenden
som ska tillföras ny information i mottagande förvaltning och som därmed ska införlivas i
den mottagande nämndens arkiv.
För att ett överlämnande av allmänna handlingar ska ske krävs enligt arkivlagen 15 § ett
beslut av kommunfullmäktige. Enligt Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om
arkiv- och informationshantering (8 kap 10 §) ska arkivnämnden för Västra
Götalandsregionen och Göteborgs Stad arkivnämnd därefter besluta om vilka handlingar
som överlämnas till eller överlämnas och införlivas med mottagande nämnd. När
handlingarna överlämnas eller överlämnas och införlivas tar mottagande nämnd över
ansvaret för den pågående hanteringen och handläggningen och kan tillföra ny
information till aktuella ärenden, akter, register, IT-lösningar, arkiv med mera.
Nämnden för funktionsstöd avser att överlämna samt överlämna och införliva de
allmänna handlingar som framgår av bilagorna till nämnden för funktionsstöds
tjänsteutlåtande. Handlingarna har tillkommit i verksamheten och kan hänföras till de
verksamhetsområden som framgår av reglementet.
Handlingarna utgörs av såväl fysiska handlingar, i huvudsak pappershandlingar, som
elektroniska handlingar i olika IT-lösningar. Handlingarna kan innehålla uppgifter som
omfattas av sekretess, till exempel uppgifter om enskilds hälsa och skyddade
personuppgifter. Mottagande nämnd fortsätter att hantera dessa uppgifter enligt för
verksamheten gällande sekretessbestämmelser.
Uppgifter om överlämnade samt överlämnade och införlivande av handlingar ska föras in
i båda nämnders arkivförteckning och arkivbeskrivning. Beskrivningen ska innehålla
historik om och bakgrund till ärendet, om någon gett förvaltningen/bolaget ett uppdrag,
skälet till att förvaltningen/bolaget tar upp ärendet och om frågan varit aktuell i tidigare
skeden.

Stadsledningskontorets bedömning

Teckenspråksforum vänder sig till allmänheten på samma sätt som övriga
medborgarkontor och för att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare är det en
fördel att vara organiserad tillsammans med övriga medborgarkontor under nämnden för
konsument- och medborgarservice. Verksamheten har sedan en tid varit stationerad i
samma lokaler som konsument- och medborgarservice och samarbetar redan i nuläget
bland annat när det gäller reception. Teckenspråksforums verksamhet har större likheter
med stadens övriga medborgarkontor än den, till största delen behovsprövade
verksamheten, som bedrivs inom ramen för nämnden för funktionsstöd.
Stadsledningskontoret gör därför bedömningen att Teckenspråksforum bör överföras från
nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice från och
med den 1 januari 2022.
Stadsledningskontoret bedömer att ett överlämnande samt överlämnande och införlivande
av aktuella allmänna handlingar som det beskrivs i detta tjänsteutlåtande krävs för att
säkerställa en korrekt och ändamålsenlig informationshantering vid en
verksamhetsövergång för Teckenspråksforum. Ett beslut om överlämnande eller
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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överlämnande och införlivande av aktuella allmänna handlingar är en förutsättning för att
upprätthålla kontinuitet i verksamheten. För att en verksamhetsövergång för
Teckenspråksforum, och därmed också ett överlämnande samt överlämnande och
införlivande av allmänna handlingar, ska kunna ske vid årsskiftet 2021/2022 krävs att
ärendet beslutas i arkivnämnden 2021-12-08 efter beslut i kommunstyrelsen och i
kommunfullmäktige.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Nämnden för funktionsstöd

Utdrag ur protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2021-09-22

Teckenspråksforums verksamhetsövergång
till nämnden för Konsument- och medborgarservice
§ 175, N161-1005/21
Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk samt ett information- och
kunskapscenter. Med tanken på verksamheten som bedrivs är det lämpligt att en
verksamhetsövergång sker från nämnden för funktionsstöd till nämnden för Konsumentoch medborgarservice.

Beslut
1. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige att fatta
erforderliga beslut så att Teckenspråksforum överförs till nämnden för
Konsument- och medborgarservice den 1 januari 2022.
2. Nämnden för funktionsstöd framställer till Arkivnämnden om att få överlämna
eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilagor 1 och 2. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige
fattar beslut om att verksamhetens allmänna handlingar ska överlämnas till
Konsument- och medborgarservice.
3. Nämnden för funktionsstöd översänder beslutet till nämnden för Konsument- och
medborgarservice.

Handlingar
Förvaltningen har den 27 augusti 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande
bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer till kommunfullmäktige att fatta
erforderliga beslut så att Teckenspråksforum överförs till nämnden för Konsument- och
medborgarservice den 1 januari 2022, framställer till Arkivnämnden om att få överlämna
eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med tjänsteutlåtandets
bilagor 1 och 2 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att
verksamhetens allmänna handlingar ska överlämnas till Konsument- och medborgarservice samt översänder beslutet till nämnden för Konsument- och medborgarservice.

Yrkande
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att Teckenspråksforum överförs till nämnden för Konsument- och medborgarservice.

Justering
Den 22 september 2021.
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Nämnden för funktionsstöd

Utdrag ur protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2021-09-22
Fortsättning § 175

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Nämnden för Konsument- och medborgarservice
Arkivnämnden
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Nämnden för funktionsstöd

Utdrag ur protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2021-09-22

Vid protokollet

Sekreterare
Viktor Jakobsson Rikenberg

Ordförande
Jens Adamik (L)

Justerande
Åsa Nilsen (FI)
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Förvaltningen för funktionsstöd
Daglig verksamhet och stöd

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-08-27
Diarienummer N161-1005/21

Handläggare
Maria Berntsson, Kristofer Johansson
Telefon: 031-365 00 00 (växel)
E-post: fornamn.efternamn@funktionsstod.goteborg.se

Teckenspråksforums verksamhetsövergång
till nämnden för Konsument- och
medborgarservice
Förslag till beslut
1. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige att fatta
erforderliga beslut så att Teckenspråksforum överförs till nämnden för
Konsument- och medborgarservice den 1 januari 2022.
2. Nämnden för funktionsstöd framställer till Arkivnämnden om att få överlämna
eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med
tjänsteutlåtandets bilagor 1 och 2. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att verksamhetens allmänna handlingar ska
överlämnas till Konsument- och medborgarservice.
3. Nämnden för funktionsstöd översänder beslutet till nämnden för Konsument- och
medborgarservice.

Sammanfattning
Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk samt ett information- och
kunskapscenter, vars uppdrag är att informera och öka kunskapen om teckenspråk och
dövas livsvillkor samt göra samhällsinformation tillgänglig på individ- och generell nivå.
Verksamheten verkar för att förbättra livsvillkor genom att aktivt söka upp verksamheter
för att öka tillgängligheten. Teckenspråksforum har under en tid varit placerade i samma
lokaler som Konsument- och medborgarservice. Inom verksamheten är även en äldrevägledare placerad som har till uppgift att ge stöd på teckenspråk för äldre döva till
exempel i samband med ansökningar om bistånd. Uppdraget är av uppsökande karaktär.
För att samla stadens medborgarservice bör Teckenspråksforum som servar medborgare
på minoritetsspråket svenskt teckenspråk vara organiserat på Konsument- och
medborgarservice. Därför föreslås en verksamhetsövergång till nämnden för Konsumentoch medborgarservice. Verksamhetsövergången omfattar uppdrag och tre medarbetare
som i dag är placerade inom förvaltningen

Bedömning ur ekonomisk dimension
Verksamheten är finansierad med kommunbidrag som vid stadsdelarnas avslut fördelades
till socialnämnd Centrum, 1,6 miljoner kronor, och Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 300 000 kronor. Vid en överföring av verksamheten förs dessa medel över till
nämnden för konsument- och medborgservice för 2022.
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Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska
dimensionen.

Bedömning ur social dimension
Rätten till information och kommunikation är en av de tio rättighetsområdena som
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2021-2026 är uppdelad i. Personer med funktionsnedsättning har rätt att söka och ta emot
information samt kommunicera på lika villkor som andra genom alla former av självvalda
kommunikationssätt. Tillgänglig information och att kommunicera för att förstå och göra
sig förstådd är en förutsättning för att skapa full delaktighet. Att arbeta med de mänskliga
rättigheterna är en förutsättning för en socialt hållbar stad.
Det är cirka 1000–1500 personer i Göteborg som har teckenspråk som första språk och
svenska skriftspråket som sitt andra språk. Detta innebär att döva ska lära sig skriva på ett
annat språk som bygger på ett annat sinne dvs synen istället för hörseln. Precis som i den
övriga befolkningen så finns det inom den gruppen personer med dövhet olika etniska
bakgrunder, varierande utbildningsgrad och därför också olika förutsättningar att ta till
sig information på skriven svenska. Genom att få information på teckenspråk ökas
möjligheten till delaktighet och möjlighet att påverka.
Verksamhetens uppdrag är att erbjuda en jämlik service till alla våra invånare och
säkerställa att inga invånare diskrimineras utifrån diskrimineringsgrunderna. Genom att
samla medborgarservice oavsett funktionsnedsättning under samma tak hos Konsumentoch medborgarservice verkar en sådan lösning för en stärkt mångfald.

Samverkan
Samverkan har skett i LSG (Lokal samverkansgrupp) Daglig verksamhet och stöd i
februari och i januari 2021. Information ges i FSG (Förvaltningens samverkansgrupp) den
15 september 2021. Samverkan kommer också ske i ett FÖS (Förvaltnings övergripande
samverkansgrupp) i oktober 2021 ihop med förvaltningen för Konsument- och
medborgarservice.

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Inventering av Teckenspråksforums allmänna handlingar
Hantering av Teckenspråksforums handlingar som inte inventerats
Protokoll från Lokal samverkansgrupp (LSG) 2021-02-09 § 8 sida 4,
Daglig verksamhet Centrum
Protokoll från Lokal samverkansgrupp (LSG) 2021-03-09 § 8 sidor 2-3,
Daglig verksamhet Centrum
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Ärendet
Nämnden har att fatta beslut om att begära en verksamhetsövergång av Teckenspråksforum från nämnden för funktionsstöd till nämnden för Konsument- och
medborgarservice. Beslutet skickas till kommunfullmäktige och Arkivnämnden samt
även nämnden för Konsument- och medborgarservice.

Beskrivning av ärendet
Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk samt ett information- och
kunskapscenter vars uppdrag är att informera och öka kunskapen om teckenspråk och
dövas livsvillkor samt göra samhällsinformation tillgänglig på individ- och generell nivå.
Verksamheten verkar för att förbättra livsvillkoren genom att aktivt söka upp
verksamheter för att öka tillgängligheten.
Inom verksamheten är också en äldrevägledare placerad som har till uppgift att ge stöd på
teckenspråk till äldre döva till exempel i samband med ansökan om bistånd. Äldre döva
är en mycket utsatt grupp där skolgången var bristfällig för att undervisningen gavs på
talad svenska. Följden blir en begränsad utbildning och som konsekvens av detta så har
de svårt att tillgodogöra sig annan information resten av livet. Uppdraget är av uppsökande karaktär.
Döva kommer till Teckenspråksforum för att få stöd och information på sitt modersmål.
Språket är det som är det primära i stället för att vända sig direkt till exempel Konsumentrådgivningen där det finns faktakunskap. Det är av största vikt att samhällsinformation
ges på teckenspråk för att skapa större tillgänglighet, delaktighet och en jämlik stad.
I Göteborgs Stad är det nämnden för Konsument- och medborgarservice som genom sitt
reglemente ansvarar för stadens kontaktcenter och medborgarkontor. Nämnden ansvarar
också för att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande
i samarbete med andra nämnder och styrelsen och andra aktörer i staden. Dessutom är
nämnden ansvarig för att upprätthålla en väl fungerande infrastruktur av lokala nav för att
stärka den lokala demokratin. Övriga medborgarkontor i Göteborgs Stad överfördes till
nämnden för Konsument- och medborgarservice i samband med ny nämndorganisation
den 4 januari 2021. Teckenspråksforum överfördes dock inte då.
För att samla stadens medborgarservice bör Teckenspråksforum vara organiserad där
detta arbete primärt bedrivs i staden, och därför begär nämnden för funktionsstöd en
verksamhetsövergång till nämnden för Konsument- och medborgarservice. Verksamhetsövergången omfattar uppdrag och tre medarbetare som i dag är placerade i avdelningen
Daglig verksamhet och stöd.
Hantering av allmänna handlingar
För att en mottagande nämnd obehindrat ska kunna driva verksamheten vidare krävs att
nämnden för funktionsstöd överlämnar eller överlämnas och införlivar verksamhetens
allmänna handlingar till mottagande nämnd.

För att ett överlämnande av allmänna handlingar ska ske krävs enligt arkivlagen (15 §) ett
beslut i kommunfullmäktige därför hemställer nämnden för funktionsstöd till
kommunfullmäktige om detta. Enligt Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkivoch informationshantering (8 kap 10 §) ska Arkivnämnden därefter besluta om vilka
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handlingar som överlämnas till eller överlämnas och införlivas med mottagande nämnd.
Nämnden för funktionsstöd föreslås därför hemställa till Arkivnämnden om detta.
Bilaga 1-2 i tjänsteutlåtandet beskriver vilka handlingar som bedömts nödvändiga att
överlämna till eller överlämna och införliva till mottagande nämnd.
Motivering till överlämnande
För att samla medborgarservice oavsett om man har en hörselnedsättning eller ej bör
verksamheten vara organiserad där detta arbete primärt bedrivs i staden; nämnden för
Konsument- och medborgarservice. För att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten så
att de som verksamheten är till för påverkas i så liten utsträckning som möjligt föreslås
även allmänna handlingar att överlämnas eller överlämnas och införlivas.

När handlingarna överlämnas eller överlämnas och införlivas tar mottagande nämnd över
ansvaret för den pågående hanteringen och handläggningen och kan tillföra ny
information till aktuella ärenden, akter, register, IT-lösningar, arkiv med mera.
Överlämnande och övertagande myndighet
Överlämnande myndighet:

Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd (etablerad 2021). Verksamheten tillhörde innan
omorganisationen 2021 Göteborgs sociala resursnämnd (etablerad 2007).
Övertagande myndighet

Göteborgs Stads nämnd för Konsument -och medborgarservice (etablerad den 1 januari
2013)
Beskrivning av de handlingar som nämnden avser att överlämna eller
överlämnas och införliva
Nämnden för funktionsstöd avser att överlämna eller överlämna och införliva de allmänna
handlingar som framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1 och 2.

Handlingarna har tillkommit i verksamheten och kan hänföras till de verksamhetsområden som framgår av reglemente.
Handlingar överlämnas och införlivas då handlingarna tillhör pågående ärenden som ska
tillföras ny information i mottagande förvaltning och blir en del av den mottagande
nämndens arkiv.
Handlingarna utgörs av såväl fysiska handlingar, i huvudsak pappershandlingar, som
elektroniska handlingar i olika IT-lösningar. Handlingarna kan innehålla uppgifter som
omfattas av sekretess, till exempel uppgifter om enskilds hälsa och skyddade
personuppgifter. Mottagande nämnd fortsätter att hantera dessa uppgifter enligt för
verksamheten gällande sekretessbestämmelser.
Uppgifter om överlämnade och överlämnade och införlivande av handlingar ska föras in i
båda nämnders arkivförteckning och arkivbeskrivning.

Förvaltningens bedömning
Teckenspråksforum är väl fungerande verksamhet med personal som arbetet under en
längre sammanhängande tid och har för vana att arbeta självständigt. De har sedan en tid
varit stationerade i samma lokaler som Konsument- och medborgarservice och
samarbetar redan i nuläget bland annat när det gäller reception. För att verksamheten skall
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kunna utvecklas ytterligare kan det vara en fördel att vara organiserade under konsument
och medborgarservice som är den nämnd som ansvarar för kontaktcenter och medborgarkontor.
Den nackdel som verksamhetsövergången eventuellt skulle kunna leda till är att
verksamheten inte längre tillhör funktionsstöd och att den kompetens som återfinns i den
verksamheten men förvaltningen anser att det inte finns några hinder för ett fortsatt
samarbete med förvaltningen för funktionsstöd även om Teckenspråksforum är
organiserade under en annan nämnd.
Förvaltningen ser att ett överlämnande och införlivande av aktuella allmänna handlingar
som det beskrivs i tjänsteutlåtandet är det enda alternativet för att säkerställa en korrekt
och ändamålsenlig informationshantering vid verksamhetsövergången.
Ett beslut om överlämnande eller överlämnande och införlivande av aktuella allmänna
handlingar är en förutsättning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att alla
som berörs av verksamhetsövergången påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Camilla Blomqvist

Ingela Johansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Daglig verksamhet och stöd
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Inventering av analoga handlingar
Arkivbildare

Handlingstyp

Beskrivning/funktion

Tidsperiod

Ange den
myndighet/
verksamhet där
handlingarna
uppstått.

Ange vad det är för typ av Beskriv kort handlingarnas
Ange vilken
handlingar/dokument.
innehåll och funktion och hur tidsperiod
den används i verksamheten. handlingarna är ifrån.
Ange uppskattat
årtal.
När det inte går att
ange, skriv "oklart"

Nämnden för
funktionsstöd

Personalakter

Personalakter avseende
anställda inom
teckenspråksforums
verksamhet

oklart

Sekretess

Medium

Ange om
handlingarna
omfattas av
sekretess.
Hänvisa till aktuell
paragraf i OSL.
Annars "nej"

Ange vilket
medium som
används för
handlingarna.

39 kap. 1-3 §§ OSL

Analog

Hantering av
handlingar
Ange om handlingen
ska överlämnas eller
överlämnas och
införlivas.

Överlämnas och
införlivas
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Inventering av digitala handlingar
Arkivbildare

Handlingstyp

Ange den
Ange vad det är för typ
myndighet/verks av handlingar
amhet där
/dokument.
handlingarna
uppstått.

Nämnden för
funktionsstöd

Social media

Nämnden för
funktionsstöd

Program

Nämnden för
funktionsstöd
Nämnden för
funktionsstöd
Nämnden för
funktionsstöd

Utbildnings- och
informationsmaterial
Mötesanteckningar

Nämnden för
funktionsstöd

Statistik

Utvärderingar

Beskrivning/funktion

Tidsperiod

Sekretess

Medium

Beskriv kort handlingarnas
innehåll och funktion och
hur de används i
verksamheten.

Ange vilken
tidsperiod
handlingarna är
ifrån. Ange
uppskattat årtal.

Ange om
handlingarna
omfattas av
sekretess.
Hänvisa till aktuell
i paragraf i OSL.
Annars "nej"

Ange vilket
medium som Ange om handlingen
används för
ska överlämnas eller
handlingarna. överlämnas och
införlivas.

Om andra myndigheter
använder systemet,
ange vilka.

Information och
kommunikation med
allmänheten rörande
teckenspråksforum
Program från
2010-2021
teckenspråksforums
evenemang
Teckenspråksforums
2010-2021
egenproducerade material
Mötesanteckningar
2010-2021

Nej

Facebook

Överlämnas och
införlivas

Nej

Nej

Sharepoint

Överlämnas och
införlivas

Nej

Nej

Utvärderingar av
teckenspråksforums
verksamhet
Satistik rörande besök,
samtal, aktiviteter,
önskemål om insatser

2010-2021

Nej

Sharepoint

Överlämnas och
införlivas
Överlämnas och
införlivas
Överlämnas och
införlivas

Nej

Nej

Sharepoint,
I:katalog
Sharepoint

2010-2021

Nej

Sharepoint,
I:katalog

Överlämnas och
införlivas

Nej

När det inte går
att ange skriv
"oklart"
2009-2021

Hantering av
handlingar

Gemensamma
användare

Nej
Nej
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VERKSAMHETSOMRÅDE,
Processgrupp,
VO, PG, P Punktnotation Process
VO

1

STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP

P

1.1

Utföra politiskt ledningsarbete

Processbeskrivning

Principer för hantering

Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela
klassificeringsstrukturen hamna, processen avser bland annat
beslutsfattandet/rapporteringen hos nämnd/styrelse. Omfattar även
övergripande styrdokument och uppdrag för nämnder och bolag.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: dagordningar, föredragningslistor, kallelser, anmälda
delegationsbeslut till nämnden, protokoll, bilagor till protokoll, kungörelser,
anmälningsärenden, yrkanden, nämndreglementen, centrala
samverkansavtal

P

1.2

Planera, förvalta och följa upp verksamheten

Processen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och
redovisning av resultatet. Omfattar även kompetensförsörjning och
kompetensutvecklingsplaner.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: budgetskrivelser (till KS), detaljbudgetar (till egna
nämnden), årsredovisningar, delårsrapporter, årsbokslut, undersökningar,
kompetensförsörjningsplaner, kompetensutvecklingsplaner , mål- och
inriktningsdokument, verksamhetsplaner

P

1.3

Utföra internt ledningsarbete

Processen omfattar det styrande arbetet inom myndigheten exempelvis
förvaltningsövergripande grupper samt verksamhetsmöten på avdelningseller enhetsnivå. Den omfattar även att organisera arbete och ansvar samt
att upprätta och hantera internt styrande dokument. Dessa kan ingå inom
ramen för myndighetens ledningssystem och det systematiska
kvalitetsarbetet, till exempel brandskydds- och säkerhetsarbete.
Exempel på handlingar: mötesanteckningar med bilagor från ledningsgrupp,
arbets- och delegationsordningar, planer (t.ex. likabehandlingsplaner),
riktlinjer, strategier (t.ex. upphandlingsstrategier), manualer och lathundar,
dokumenthanteringsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser,
brandskyddsredogörelser, lokala samverkansavtal

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

P

1.4

Utveckla verksamheten

Processen omfattar de projekt och utredningar som leder till att utveckla
verksamheten, till exempel nya verksamhetssystem eller
organisationsförändringar. Den omfattar även hanteringen av
medarbetarförslag.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: interna utredningar, medarbetarförslag,
projekthandlingar avseende myndighetsgemensamma projekt (till exempel
rörande systemutveckling)
P

1.5

Hantera revision och granskning

Processen omfattar årlig granskning av verksamheten. Detta innefattar
externa kontroller såsom tillsyn och revision. Processen omfattar även olika
interna kontroller.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: revisionsrapporter, internkontrollplaner,
brandsyneprotokoll, inspektionsprotokoll (till exempel Arbetsmiljöverket)

P

1.6

Samverka och förhandla som arbetsgivare

Processen omfattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med
de fackliga organisationerna (till exempel FSG och MBL) samt att hantera
arbetsplatsträffar (APT).

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: protokoll och mötesanteckningar från olika
samverkansgrupper till exempel FSG och APT med eventuella bilagor,
kallelser, dagordningar, MBL-protokoll
P

1.7

Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete

Processen omfattar arbetsmiljöarbetet på myndigheten. I detta ingår det
Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet. Den omfattar även
medarbetar- och ledarenkäter.
Exempel på handlingar: skyddsrondsprotokoll, handlingsplaner,
riskbedömningar, instruktioner för allvarliga risker, årliga sammanställningar,
medarbetar- och ledarenkäter

P

1.8

Besvara remisser och enkäter

Processen omfattar myndighetens remisshantering och enkäter från
instanser inom såväl som utanför staden.
Exempel på handlingar: enkäter, enkätsvar, remisser, remissvar

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

P

1.9

Hantera externa synpunkter och klagomål

Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
av övergripande karaktär. Processen är en av del av verksamheternas
systematiska kvalitetsarbete.
Exempel på handlingar: synpunkter, klagomål, avvikelsehantering,
händelsanalyser

P

1.10

Samverka med andra organisationer

Processen omfattar myndighetens samverkan med andra myndigheter,
organisationer och näringsliv. Samverkan sker vanligtvis inom former för
projekt och nationella nätverk.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: projekthandlingar från samverkansprojekt,
mötesanteckningar från möten med andra organisationer (t.ex. nationella
nätverk)
VO

2

GE VERKSAMHETSSTÖD

PG

2.1

Administrera anställning och löner

P

2.1.1

Rekrytera

Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringar, från kravställning Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
och annonsering till tillsättning av tjänst samt även att hantera
spontanansökningar.
Exempel på handlingar: kravspecifikation/profil, annonser, ansökningar,
spontanansökningar, sökandeförteckning, dokumentation av
referenstagningar, anställningsintervjuer och tester, rekryteringsbeslut,
anställningsavtal

P

2.1.2

Hantera anställning

Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställning
fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning,
disciplinåtgärder och entlediganden, att genomföra lönegrundande samtal,
upprätta betyg och intyg, hantera egen uppsägning, uppsägning från
arbetsgivaren, upphörande av tidsbegränsad anställning samt att hantera
tjänstepension, avtalspension och dödsfall.
Exempel på handlingar: tjänstgöringsbetyg, tjänstgöringsintyg,
arbetsgivarintyg, uppgifter rörande uppsägning, fullmakter avseende
sekretessinformation, dokumentation från utvecklingssamtal samt
lönesamtal, Individuella lönebeslut, disciplinärenden, gratifikationer,
individuella utvecklingsplaner, sekretessförbindelser, underrättelse till lokal
facklig organisation om tilltänkt åtgärd, underlag till LAS- och MBL-protokoll,
beslut om lönebidrag, begäran om avgång, anställningsavtal

Handlingar rörande pågående anställningar överlämnas och
införlivas till nämnden för konsument och medborgarservice.
Övriga handlingar stannar kvar i nämnden för funktionsstöd.

P

2.1.3

Beräkna och betala ut löner, arvoden och
pension

Processen omfattar att hantera och registrera löneunderlag från anställda.
Den omfattar även att hantera ändringar i lön såsom tillägg och rättelser.
Exempel på handlingar: underlag för löneberäkning, egna utlägg,
tjänstgöringsrapporter, tillägg, rättelser och löneuppgifter, ersättning för
utlägg via lön

P

2.2

Hantera bemanning

Processen omfattar bemanningsfrågor såsom schemaläggning,
semesterplanering , tjänstledighet och föräldraledighet.

Handlingar rörande pågående anställningar och som ingår i
personalakt överlämnas och införlivas till nämnden för
konsument och medborgarservice. Övriga handlingar stannar
kvar i nämnden för funktionsstöd.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: ledighetsansökningar, scheman, beslut angående
beviljad ledighetsansökan

PG

2.3

Hantera personalsociala frågor

P

2.3.1

Kompetensutveckla

Processen omfattar myndighetsövergripande kompetensutvecklingsplanering. Här ingår både introduktion för nyanställda och
generella kompetensutvecklingsåtgärder såsom att anordna eller delta i
personalutbildningar.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: anmälningar, deltagarlistor, kursintyg,
planeringsunderlag, presentationsmaterial, program, kursinbjudningar,
egenproducerat utbildningsmaterial
P

2.3.2

Tillhandahålla friskvård

Processen omfattar att tillhandahålla friskvård för personalen och
administrera friskvårdsersättning.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: kvitto på utlägg, riktlinjer för friskvårdsersättning ,
program för friskvårdsinsatser på arbetsplatsen
P

2.3.3

Hantera tillbud, arbetsskada och otillåten
påverkan

Processen omfattar anmälningar, utredningar och olika åtgärder av tillbud,
arbetsskador, otillåten påverkan samt kränkande särbehandling.
Exempel på handlingar: anmälningar om arbetsskador, avvikelse- och
tillsbudsrapporter, åtgärdsbeslut

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

P

2.3.4

Rehabilitera

Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden från
förstadagsintyg, utredning och arbetsgivarens anpassningsåtgärder och
arbetsförmågebedömningar till avslutande rehabiliteringsåtgärder.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: förstadagsintyg, handlingsplaner,
arbetsförmågebedömning, arbetsgivarens anpassningsåtgärder, protokoll om
avslutade rehabiliteringar, kompetenskartläggningar,
arbetsförmågebedömningar, kompletterande läkarutlåtanden, avslut av
rehabärenden
PG

2.4

Administrera ekonomi

P

2.4.1

Utforma och följa upp ekonomi

Processen omfattar att upprätta budgetar och verksamhetsplaner, redovisa
och följa upp resultat samt genomföra internkontroller.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: ekonomiska uppföljningsrapporter, budgetunderlag,
prognoser, ekonomisk uppföljningsrapport, budgetunderlag, prognos

P

2.4.2

Hantera intäkter från kund

Processen omfattar att hantera intäkter från kund och inleds med att
Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
fakturor tas fram och skickas ut till kundinbetalningar. Processen omfattar
även att hantera diverse underlag och fakturahantering, såsom avskrivningar,
avbetalningsplaner och kundregister.
Exempel på handlingar: kundregister, avbetalningsplaner, kundfakturor,
fakturaunderlag, listor över inbetalningar, makuleringar, avskrivningar av
fordran

P

2.4.3

Hantera kostnader från leverantör

Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturor. Den omfattar Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
även att hantera utbetalningar.
Exempel på handlingar: leverantörsfakturor, följesedlar, listor över
utbetalningar, inkassobrev, utbetalningsallegat

P

2.4.4

Hantera löpande ekonomiredovisning

Processen omfattar att löpande stämma av och redovisa ekonomin. Detta
innebär bland annat att godkänna investeringar, inköp av investeringar,
avskrivningar samt avyttring av inventarier och anläggningar. Det innebär
också att hantera likvidkonton samt försäljningskassor. Utöver detta ingår
även att sammanställa räkenskaperna och att sköta kodplanen.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: bokföringsorder med underlag, kontoavstämningar,
kontoplaner med kodförteckning, kodplaner, anläggningsregister, avtal
rörande tjänst, kassarapporter, underlag till årsredovisning med
resultaträkning och balansräkning, underlag till delårsbokslut, förteckningar
över anläggningstyper (avskrivningstyp), underlag för periodisk avskrivning,
beslut om investering, finanseringsanalyser

P

2.4.5

Hantera skatteredovisning

Processen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och
jämkning av moms.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: underlag till momredovisning, ansökningar om
redovisning av moms, momsrapporter, periodiska sammanställningar
P

2.4.6

Hantera försäkringar

Processen omfattar tecknandet av försäkringar i syfte att skydda
myndigheten.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: försäkringsbrev, försäkringshandböcker, handlingar
rörande ansvarsfrågor, ansvarsskador och egendomsskador, avtal,
förfrågningsunderlag, personalförsäkringshandlingar, skadeärenden

P

2.4.7

Hantera stiftelser, fonder och gåvor

Processen omfattar att förvalta kapital och administrera stiftelser, fonder
och gåvobrev, mottagande av gåvor/donationer som ligger till grund för
inrättande av stiftelse, utredning och beslut att skapa/inrätta och avveckla
stiftelse, förvalta stiftelser och fonder, utlysning av medel (ansökning av
stipendier).
Exempel på handlingar: bedömningskriterier för urval, fondansökningar,
beslut om utdelningar ur fond, gåvobrev, beslut om att ta emot gåvor,
stiftelseårsredovisningar

PG

2.5

Köpa in och upphandla

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

P

2.5.1

Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla) Processen omfattar arbetet med att köpa in varor och tjänster.
Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
Direktupphandla enligt LOU samt upphandla genom avrop mot ramavtal eller
genom förnyad konkurrensutsättning.
Exempel på handlingar: offerter/anbud, svar på förfrågningar, utvärdering av
inkomna anbud/offerter, tilldelningsbeslut, beställningar, orderbekräftelser,
uppdragsbekräftelser och beställningsbekräftelser

P

2.5.2

Hantera upphandling enligt lagen om offentlig Processen omfattar arbetet med att genomföra upphandlingar i konkurrens
upphandling (LOU)
samt att hantera överprövning av upphandling.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: upphandlingsstrategier, förfrågningsunderlag,
annonsunderlag, frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under
anbudstiden, anbud med bilagor, intyg/bevis för kontroll av leverantörer,
öppningsprotokoll, utvärderingsunderlag, tilldelningsbeslut

P

2.5.3

Förvalta och följa upp ingångna avtal

Processen omfattar de affärsmässiga frågorna såsom löpande avstämningar
och hantering av stora tvister efter att avtal slutits som följd av
direktupphandlingar och upphandlingar i konkurrens.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: tilläggsavtal, villkorsändringar, information om
parters ändrade kontakt- eller adressuppgifter, uppsägningar, avtalsregister,
avtalsdatabas
PG

2.6

Administrera allmänna handlingar

P

2.6.1

Registrera handlingar och hantera post

Processen omfattar posthantering, bedömningar, registreringar och
Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
fördelning av ärenden. I processen ingår även skanning, informationssökning
och arkivering av diarieförda ärenden.
Exempel på handlingar: diarier, diarieplaner, postlistor, fullmakter för
postöppning, postöppnings- och registreringsrutiner

P

2.6.2

Redovisa, styra och hantera handlingar och
arkiv

Processen omfattar upprättande av informationsredovisning, bevarande- och Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
gallringsutredning och mottagande av bevarande- och gallringsbeslut.
Processen omfattar även samråd med arkivmyndighet.
Exempel på handlingar: arkivbeskrivningar, arkivförteckningar, ITförteckningar, arkivinventeringar, bevarande- och gallringsbeslut, bevarandeoch gallringsutredningar, bevarande- och gallringsframställningar

P

2.6.3

Ta emot arkiv

Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från
överlämnande myndighet.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: kopior av beslut om överlämnande av allmän
handling , förteckningar över allmänna handlingar som mottagits,
leveransgodkännande
P

2.6.4

Överlämna arkiv

Processen omfattar planering och överlämnande av arkivhandlingar samt
Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
framtagande av underlag med förslag till beslut om avhändande av allmän
handling (på annat sätt än genom gallring). Processen omfattar även samråd
med arkivmyndighet.
Exempel på handlingar: fullmäktigebeslut om avhändande av allmän
handling, förteckningar över allmänna handlingar som överlämnas,
leveransframställningar, framställningar till arkivmyndighet om
överlämnande, inventeringslistor

P

2.6.5

Hantera utlämnande av handlingar

Processen omfattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
samt skriftliga beslut av myndigheterna vid eventuella nekanden av
utlämnande.
Exempel på handlingar: samtycken, fullmakter, begäran om utlämnande,
följebrev, beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling,
överklaganden

P

2.7

Kontrollera personuppgiftsbehandlingar

Processen omfattar hantering av anmälan om behandling av
personuppgifter, begäran om registerutdrag samt anmälan om
dataskyddsombud. Här hanteras även personuppgiftsincidenter.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: samtycke/återtagande till behandling av
personuppgifter, registerförteckning, registerutdrag, begäran om och svar på
begäran om registerutdrag, anmälan om dataskyddsombud, förteckning
enligt dataskyddsförordningen, anmälan till tillsynsmyndighet vid
personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen respektive
brottsdatalagen, konsekvensbedömning vid ny eller förändrad
personuppgiftsbehandling enligt brottsdatalagen

PG

2.8

Hantera och förvalta IS/IT

P

2.8.1

Införa it-system

Processen omfattar arbetet med att utveckla och införa informationssystem Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
och informationsteknologi (IS/IT) i syfte att underlätta för verksamheten.
Genomförs vanligen som uppdrag eller i projektform.
Exempel på handlingar: införandeplaner, förstudierapporter, beslut,
uppdragshandlingar, kravspecifikationer, projektdirektiv, slutrapporter,
aktivitetslistor, leveransgodkännanden, protokoll, systemdokumentation

P

2.8.2

Förvalta, drifta och utveckla it-system

Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
olika behov, strategier och omvärld utveckla och anpassa tjänster.
Exempel på handlingar: avvikelserapporter, åtgärdsrapporter, beställningar,
användarhandledningar, lathundar för system, förvaltningsuppdrag
(systemförvaltning), objektplaner

P

2.8.3

Hantera IT-behörigheter

Processen omfattar att tilldela och upphäva/återkalla behörigheter i
systemstöden. Processen omfattar även anskaffning av olika e-certifikat.
Exempel på handlingar: beställningar, bekräftelser, register

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

P

2.8.4

Säkerhetsskydda information

Processen omfattar att säkerställa att informationssäkerhetsincidenter och
svagheter hos informationssystem rapporteras på ett sådant sätt att
korrigerande åtgärder kan vidtas i rätt tid.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: incidentrapporter, rutiner för incidentrapportering,
rutinbeskrivningar, uppgifter om genomförda åtgärder (åtgärdsprotokoll),
statistik, risk- och sårbarhetsanalyser, servicenivåavtal (SLA),
krypteringsnycklar, loggar, VPN-avtal

P

2.8.5

Avveckla it-system

Processen omfattar arbetet med att säkerställa att avveckling av tjänster och Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
enskilda driftuppdrag görs på ett kontrollerat sätt. Genomförs vanligen som
uppdrag eller i projektform.
Exempel på handlingar: beslut om avveckling av tjänster, planer för
avveckling, checklistor, utvärderingar, konsekvensanalyser, tidplaner,
systemdokumentation

PG

2.9

Hantera lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet

P

2.9.1

Förvalta fastigheter och inventarier

Processen omfattar att förvalta och utveckla hyresavtal,
utrustning/inventarier med mera, samt att löpande drifta, underhålla,
reparera och besikta lokaler. Processen omfattar även frågor gällande
parkering, lokalvård och hantering av avfall- och återvinning.

Gällande avtal överlämnas och införlivas till nämnden för
konsument och medborgarservice. Övriga handlingar stannar
kvar i nämnden för funktionsstöd.

Exempel på handlingar: hyresavtal, felanmälningar av lokaler, lokalbokningar
och bokningsbekräftelser, ansökningar om parkeringstillstånd,
inventarielistor över konst, besiktningsprotokoll, utredningar rörande
fastighetsutnyttjande, driftmötesprotokoll

P

2.9.2

Hantera fysisk säkerhet och skalskydd

Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, exempelvis larm Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
och inpassering samt att administrera tillträde till fastigheter. Processen
omfattar även ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i
verksamheternas lokaler
Exempel på handlingar: kvittenser för passerkort/behörighetskort och
nycklar, polisanmälningar rörande stöld/hot/olaga intrång

P

2.9.3

Genomföra byggprojekt

Processen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad samt rivning
utifrån myndighetens behov.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: bygglovsansökningar, ritningar, förstudier,
bygghandlingar, byggmötesprotokoll, besiktningsprotokoll,
styrgruppsmötesprotokoll
P

2.10

Informera, kommunicera och omvärldsbevaka Processen omfattar marknadsföring av myndigheten, utåtriktad
kommunikation genom användning av olika kommunikationskanaler,
medborgardialog av fråga-svar-karaktär som inte rör ärende i
kärnverksamheterna samt omvärldsbevakning.

Handlingarna överlämnas och införlivas till nämnden för
konsument och medborgarservice.

Exempel på handlingar: hemsidor, inlägg på sociala medier, pressklipp,
pressmeddelanden, kommunikationsplan

P

2.11

Tillhandahålla bibliotek

Processen omfattar att hantera myndighetens referensbibliotek. Här ingår
Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd
att hålla bibliotekskatalog och låntagarregister aktuella samt hantera in- och
utlån.
Exempel på handlingar: bibliotekskataloger och -databaser, låntagarregister,
avtal rörande tillgång till databaser och informationsresurser, handledningar

P

2.12

Bedriva internt miljöarbete

Processen omfattar miljöfrågor i förhållande till bland annat energi, avfall,
transporter, lokaler, kemikalier, livsmedel.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: miljöredovisningar, tillsynsrapporter och
miljömanualer, certifikat för grön el

P

2.13

Tillhandahålla tjänstefordon

Processen omfattar att hantera verksamheternas behov av tjänste-/pool/servicebilar. Processen omfattar även att tillgodose önskemål inom
verksamheterna, samt kontakter med leverantörerna av dessa fordon.

Handlingarna stannar kvar i nämnden för funktionsstöd

Exempel på handlingar: leasingavtal, biljournaler, körjournaler,
ansvarsförbindelser, parkeringstillstånd, fordonsskadeblankett, fordonslistor,
meddelande om fordonskada
VO

5

TILLHANDAHÅLLA RÅD, STÖD, SERVICE OCH BEHANDLING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET

P

5.10

Bedriva informationskontor/tillhandahålla
praktisk hjälp och information på teckenspråk

Processen omfattar att ta emot förfrågningar från den enskilde, informera,
förmedla kontakter, praktisk hjälp och lära ut/instruera.
Exempel på handlingar: intresseanmälningar, deltagarlistor

Handlingarna överlämnas och införlivas till nämnden för
konsument och medborgarservice.

Förvaltningen för funktionsstöd

Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-09
Tid: 09:00–11:00
Plats: Teams

Närvarande
För arbetsgivaren
Rose-Marie Karlsson Verksamhetschef
Amra Hamza HR-specialist
Monika Öhrn verksamhetsutvecklare
För arbetstagarna
Dennis Björk, Kommunal
Bert-Greger Engström, Kommunal
Maria Eld, Kommunal
Jessica Hedberg, TCO/Vision

Protokoll
1. Val av protokollsjusterare
Jessica Hedberg, Bert-Greger Engström

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

3. Protokoll
Föregående FSG/LSG-protokoll
Inga frågor på föregående mötesprotokoll

4. Arbetsmiljöfrågor
Covid /smitta, personalsituationen, vaccination,
I dagsläget har vi ingen utbredd smitta i personalgrupperna. Alla verksamheter redovisar
under 20 % sjukfrånvaro. Det är även låg smittspridning bland brukarna. Vi följer de
basala hygienrutiner, vilket ger resultat. Personalsituationen är bra, men ansträngt på
vissa enheter.

All information om Covid-19 finns på Intranätet, så personal uppmanas att gå in att läsa
senaste nytt där.
Restriktionerna fortsätter, då vi väljer att följa de restriktioner som finns inom
äldreomsorgen vad gäller besöksförbud. Detta drabbar medarbetare och brukare, men det
är ett samhälleligt problem.
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Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-09
Vi har kontakt med färdtjänstresor varje torsdag gällande resor till och från daglig
verksamhet och samarbetet fungerar bra. Det är många resor som ställs in på grund av
den pågående pandemin.

Vaccin
Vaccinet är något försenat, men kommer nu i stora volymer. Rose-Marie sitter i en
vaccinationsgrupp tillsammans med bland annat kommunikatör och fastighetsansvarig,
för att titta på logistiken. Vi har även kontakt med västcom för att få information om hur
de gör i andra kommuner.

De som ska vaccineras är våra egna medarbetare och de som jobbar i privata
verksamheter sammanlagt cirka 8000 personer. Det gäller de som jobbar vårdnära och
chefer kopplade till dem. Vaccineringen startar upp vecka 8. Information kommer ut när
det är klart. Man får en länk via mail där man anmäler sig.
Om medarbetaren inte vill vaccinera sig är det upp till de själv. Vi får inte tvinga någon.
Kommunal – Vid smitta på enheten kändes det som att gången uppåt i organisationen inte
var helt klar. Det kan bli bättre framöver om det blir fler fall.
-

Det ska finnas en tydlighet i hur smittspårning ska gå till. All information finns
på Intranätet.

Vision – I stadsdelsförvaltningen Centrum fanns en rutin för riskbedömning gällande
covid. Hur ser rutinen ut i vår nya förvaltning? Egenkontroller görs idag men mallen är
inte riktigt anpassad till daglig verksamhet.
-

Hälsokontrollschecken är uppdaterad och kommer ut på Intranätet idag.
Egenkontrollerna skickas till Rose-Marie varje månad. Dessa skickas därefter till
direktören var tredje månad. Rose-Marie kontrollerar med övriga chefer hur
riskbedömningen ser ut på de andra enheterna och återkommer med besked vid
nästa LSG.

Kommunal – Vilket datum är satt vad gäller restriktionerna när vi följer äldreomsorgen?
-

Vi informerar inte brukarna om sista datumet för restriktionerna, men i dagsläget
gäller det till 23 februari. Därefter vet vi inget mer.

Renovering av Dalheimers hus
Vi kommer att träffa fastighetsförvaltningen på Dalheimers hus på torsdag. De ska hjälpa
till med skrivelsen till förstudien, som därefter går upp till direktören. Det kommer att ta
tid att planera och genomföra renoveringen. Vi planerar att ha ett SSG i Dalheimers hus,
då det berör många verksamheter i huset som är organiserade i olika verksamheter och
förvaltningar.
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Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-09
Kommunal – Kommunal önskar listor på vilka medarbetare som finns på Dalheimers hus
för att ta fram ledamöter till ett SSG. SSG blir förvaltningsöverskridande då det även är
medarbetare från äldreomsorgen.

5. Ekonomifrågor
Dialog med ÄVO gällande Dalheimers hus
Vi har dialog med äldreomsorgen vad gäller fördelning och ekonomi. Ekonomicheferna
bör vara inkopplade. Finns brister i överföringen av pengar och nämndbidrag.

6. Personalfrågor
Karensdag
Karensdagen gäller till 28 februari, men det förlängs efter hand vid behov.

Det finns även en smittspårningspeng som kan utbetalas om någon hemma är sjuk. Det
krävs intyg från läkare för att smittspårningspengen ska utgå.
Nyckeltal
Vi håller på att ta fram nyckeltal som ska tas fram fyra gånger per år. HR-avdelningen
återkommer då det är dags att redovisa.
Löneöversyn 2020
Utbetalningen för 2020 sker i mars. För 2021 kan inledande översyner påbörjas innan
sommaren, men det blir inte klart förrän preliminärt i oktober.

7. Organisationsfrågor
Organisationsskiss – (bilaga)
I organisationsskissen framgår det inte hur många brukare det handlar om. Det går inte
heller att jämföra antal enheter per chef, då vissa enheter är små.

Det finns fördelar med den nya organisationen, då enheter med liknande verksamhet får
utbyte av varandra.
Vision - det har beslutats om att en översyn ska göras inom daglig verksamhet. Vad
innebär det?
Vi har fått mål om att vi ska rapportera in hur många som fått utflyttad daglig
verksamhet. Översynen gäller förbättringsområden. Vi måste utgå från socialtjänstlagens
kvalitetsledning. Vi måste se över fördelningen. Vi ska arbeta för att personer med
funktionsnedsättning ska komma ut i arbetslivet, men under pandemin är det inte enkelt.
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Sammanträdesdatum: 2021-02-09

8. Verksamhetsfrågor
Teckenspråksforum (information)
Teckenspråksforum föreslås flytta över till konsument och medborgarservice. Det skrevs
ett TU redan 2019, men överföringen genomfördes inte då med hänvisning till kommande
omorganisation. Inte heller vid omorganisationen gjordes det.
Medarbetarna genomförde en SWOT 2019 och den är nu uppdaterad utifrån aktuella
förhållanden. Medarbetarna vill genomföra verksamhetsöverflytten och förvaltningarna är
överens. Det har gjorts en aktuell ABC, som fackliga representanter får ta del av vid nästa
LSG. Därefter ska det gå upp i nämnden.
Medarbetarna har aldrig suttit på Dalheimers hus.
Hela budgeten har gått till IFO i centrum.

9. Nämndärenden
Vid nästa möte tas ärendet om överflytten av Teckenspråksforum och Äldrevägledare för
döva upp.

10. Övriga frågor
Fastställande av mötestider
Mötestiderna samverkas. /kommunal

11. Ärendeförteckning/ kvarstående frågor
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Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Mötestider under 2021
Tisdagar klockan 9–11
9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 10 augusti, 7 september, 12 oktober, 9
november, 30 november.

Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll

5 (5)

Förvaltningen för funktionsstöd

Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-09
Tid: 09:00–11:00
Plats: Teams

Närvarande
För arbetsgivaren
Rose-Marie Karlsson Verksamhetschef
Amra Hamza HR-specialist
Lisa Hoflin Bodebeck, enhetschef Teckenspråksforum
För arbetstagarna
Dennis Björk, Kommunal
Bert-Greger Engström, Kommunal
Maria Eld, Kommunal
Jessica Hedberg, TCO/Vision
Lina Alsager, TCO/Vision

Protokoll
1. Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötets protokoll utses: Jessica Hedberg, Vision och Maria
Eld, Kommunal.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

3. Protokoll
Föregående FSG/LSG-protokoll

4. Arbetsmiljöfrågor
Covid /smitta, personalsituationen, vaccination

Verksamhetschef informerar om att vaccination är igång för medarbetare i nära
omvårdsarbete och det fungerar ganska bra. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer
om turordning. Verksamhetschef påminner om vikten om att fortsätta använda
skyddsutrustning oavsett om man har får vaccination eller inte.
Vision lyfter att vissa medarbetare har fått sin första dos avbokad och inte fått ny tid.
Verksamhetschef svarar att VGR står för vaccinationer och att just nu prioriteras de som
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Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-09
är över 65 år. Man räknar med att mer vacciner kommer om två veckor. Mer information
om vaccinationer kommer på intranätet.
Verksamhetschef har kontinuerlig dialog med cheferna om smittläget. Imorgon 10/3
skickas ut en länk till cheferna där man ska fylla i hur man följer bashygien.
Verksamheten följer de riktlinjer som finns på intranätet.
Vision lyfter att uppföljningarna fokuserar mycket på deltagarna och verksamheten och
att det är viktigt att inte glömma medarbetarnas arbetsmiljö.
Verksamhetschef ska påminna cheferna om vikten att tänka på hur arbetsmiljön påverkas
vid förändrat arbetssätt. Arbetsmiljöronder genomförs under våren och samverkas i LSG i
maj.

Renovering av Dalheimers hus
Arbetsgivaren har begärt en förstudie om renovering av Dalheimers hus. Ärendet går först
till avdelningschef och därefter till förvaltningsdirektör som tar beslut om ärendet ska gå
vidare till nämnden.

5. Ekonomifrågor
Det fattas pengar för Daglig verksamhet eftersom vi inte har fått nämndbidrag än. Frågan
ska hanteras av avdelningschef och ekonomichef.

6. Personalfrågor
Medarbetarenkäten
Vissa enheter har fått missvisande resultat från medarbetarenkäten och därför går det inte
att jobba med resultatet på samma sätt som tidigare.

7. Organisationsfrågor
Presentation för nämnden 22 mars.
Daglig verksamhet Centrum kommer att presentera sig för nämnden den 22 mars.

8. Verksamhetsfrågor
Teckenspråksforum TU (bilaga) Samverkas
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Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-09
Enhetschef för Teckenspråksforum informerar om verksamhetsövergången från
förvaltningen för funktionsstöd till konsument och medborgarservice. En riskanalys och
SWOT - analys är gjorda med berörda medarbetare. Bilaga. Medarbetarna är positiva till
verksamhetsövergången.
Vision påpekar att det finns en ny mall som ska användas för riskbedömningar. HR
informerar att mallen finns på styrande dokument
Partssamverkan är gällande denna punkt fullgjord.

9. Nämndärenden
Dalheimers donationsfond
Allmänna arvsfonden
Verksamhetschefen informerar om de olika fonderna där man kan söka medel för kultur
och annat som förgyller verksamheten.

Övriga frågor
Kommunal påpekar att LSG-protokoll för DV Centrum inte ligger bland andra
samverkansprotokoll på styrande dokument.
Vision frågar om det endast har gjorts en riskbedömning perioden januari till mars.
Dialog förs om vilka riskbedömningar som ska upp i LSG. Vision framför önskemål om
att samla dokumentation från alla riskbedömningar i en mapp. Arbetsgivare svarar att
dokumentation sparas som bilaga till mötets protokoll.
Kommunal och Vision lyfter denna fråga i arbetsmiljögruppen.

10.
Ärendeförteckning/ kvarstående frågor
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Sammanträdesdatum: 2021-03-09

Amra Hamza
Sekreterare

Justeras

Rose-Marie Karlsson

Maria Eld

Jessica Hedberg

Verksamhetschef

Kommunal

TCO/Vision
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