
 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (7) 
  

   

Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för 
funktionsstöd  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd i enlighet med 
bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas. 

2. Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska överlämna de allmänna handlingar 
och arkiv till Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd som behövs för att driva 
funktionsstödsverksamheten vidare. 

3. Överlämnade av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 2 ska 
ske i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden. Tidpunkt för överlämnande är 
den 1 januari 2021. 

4. Ansvaret för det styrande dokumentet Göteborgs Stads Riktlinjer för individuellt stöd 
till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad samt Riktlinjer för 
uppmärksamhet efter 25 års deltagande i daglig verksamhet, i enlighet bilaga 3 och 4, 
överförs till nämnden för funktionsstöd för vidare hantering och beslut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny nämndorganisation för staden som ska träda i 
kraft vid årsskiftet 2020/2021 och därmed upphör stadsdelsnämnderna och social 
resursnämnd. Ansvaret för den verksamhet som idag bedrivs inom dessa nämnder ska till 
övervägande del överföras till någon av de sex nya nämnder som ska inrättas. Delar av 
verksamhetsansvaret kommer överföras till några av stadens befintliga facknämnder.   

I detta ärende lämnas förslag till beslut beträffande reglemente, överlämning av allmänna 
handlingar. Även förslag gällande överföring av styrande dokument överlämnas i och 
med detta ärende.  

Föreliggande ärende omfattar lydelsen i reglementets kapitel 2. I bilaga 5 till detta 
tjänsteutlåtande ingår kapitel 1 och 3 för att nämnden för funktionsstöds reglemente ska 
kunna läsas i sin helhet. Kapitel 1 och 3 är gemensamma och likalydande för samtliga 
nämnder och för att nämnden för funktionsstöd kommer dessa båda kapitel vara i enlighet 
med den lydelse som gäller vid tidpunkten för nämndens ikraftträdande. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Värderingen utifrån rubricerade dimensioner har stadsledningskontoret tidigare redovisat 
i de olika beslutsunderlag som överlämnats till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige inför ställningstagandet att genomföra förändringen av stadens 
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nämndsorganisation. De budgetmässiga konsekvenserna har stadsledningskontoret 
redogjort för i underlaget ”Förutsättningar för Göteborgs Stads budget 2021 – 2023” och 
därtill gjorda kompletteringar. Frågan kring reglementet som hanteras i detta ärende 
innebär en effektuering av redan fattade beslut och bedöms inte medföra ytterligare 
aspekter utifrån dessa dimensioner. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag KF 2020-02-20, § 7 

2. Protokollsutdrag KF 2020-05-14, § 5 

3. Göteborgs Stads ”Riktlinjer för individuellt stöd till personer med 
funktionsnedsättning i Göteborgs Stad” 

4. Göteborgs Stads ”Riktlinjer för uppmärksamhet efter 25 års deltagande i 
daglig verksamhet” 

5. Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd  
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 7 att en nämnd med ansvar för 
funktionsrättsfrågor och stöd till personer med funktionsnedsättning ska inrättas från 1 
januari 2021. I detta ärende lämnas förslag till beslut beträffande reglemente för denna 
nämnd samt överlämning av allmänna handlingar. Ärendet innehåller även förslag 
gällande överföring av styrande dokument till den nya nämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14, § 504, att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
utreda konsekvenserna för stadsdelsnämnderna av att verksamhetsområdena skola och 
förskola centraliseras. Uppdraget har genomförts i två faser där den första delrapporten 
utgjorde underlag för kommunstyrelsens beslut 2018-11-28, § 922 om inriktning på det 
fortsatta utredningsarbetet. Beslutet innebar att utredningens andra fas skulle genomföras 
med inriktning mot en organisering i centrala nämnder.  

Utredningens andra fas resulterade i en andra delrapport som kommunstyrelsen 
behandlade 2019-11-06 § 803. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 17 enligt 
förslag från kommunstyrelsen och fastställde därmed att en förändring av Göteborgs 
Stads nämndorganisation skulle genomföras. Kommunfullmäktige har därefter i 
ytterligare beslut kompletterat och preciserat förutsättningarna för delar av 
organisationsförändringens genomförande. Vissa av besluten har en mer tydlig påverkan 
på utformningen av berörda nämnders reglementen. När det gäller nämnden för 
funktionsstöd handlar det i första hand om kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 7 
och 2020-05-14 § 5 beträffande tidpunkt för inrättande, nämndens sammansättning, 
särskilda utskott och benämning.  

Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen och komplettering 
avseende nämndstruktur samt hantering av lokala funktionshinderråd beslutades av 
kommunfullmäktige 2020-02-20 §§7 enligt bilaga 1. Vidare beslutades 2020-05-14 §5, 
enligt bilaga 2, att nämnden ska benämnas Göteborg Stads nämnd för funktionsstöd. 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-02-05 § 84 om att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att komma med förslag kring hur stadens samlade arbete kring 
funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden. Stadsledningskontoret avser att återkomma 
kring detta uppdrag och därtill eventuella förändringar av reglementet i ett separat ärende 

Kapitel 2 behandlar uppgifter och uppdrag för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd. 
Reglementena följer den mall som används för nämnder inom Göteborgs Stad. Viktiga 
dokument för framtagande av nya reglementen har varit stadsdelsnämndernas nuvarande 
reglemente och reglemente för grund- och förskolenämnderna. I beredningen av ärende 
har stadsledningskontoret fört dialog med projektet ”Ny nämndsorganisation 2021” och 
dess delprojektledare.  

Föreliggande ärende omfattar lydelsen i reglementets kapitel 2. I bilaga 5 till detta 
tjänsteutlåtande ingår kapitel 1 och 3 för att nämnden för funktionsstöds reglemente ska 
kunna läsas i sin helhet. Kapitel 1 och 3 är gemensamma och likalydande för samtliga 
nämnder och för nämnden för funktionsstöd kommer dessa båda kapitel vara i enlighet 
med den lydelse som gäller vid tidpunkten för nämndens ikraftträdande. I sammanhanget 
kan nämnas att det finns ett förslag om vissa revideringar i dessa kapitel som hanteras i 
ett separat ärende ”Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i 
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reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder”, dnr 1088/20. Ärendet är 
överlämnat för behandling i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-16. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Reglemente 
Kapitel två i reglementet är det kapitel som framförallt påverkas vid införandet av 
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd och behandlar nämndens uppdrag.  

I reglementets kapitel 2 § 5 har uppgiften personligt ombud lagts till. Uppgiften har 
tidigare inte funnits i stadsdelsnämndernas reglemente. Personligt ombud är en uppgift 
som syftar till att stödja personer med en omfattande och långvarig psykisk 
funktionsnedsättning i vissa situationer.  

För att uppnå en likvärdig socialtjänst i Göteborg Stad bedömer stadsledningskontoret att 
samverkan kommer att vara av stor betydelse. Reglementet innehåller därför särskilda 
paragrafer som särskilt beskriver samverkan. Vidare föreslås nämnden för funktionsstöd 
få ett särskilt ansvar för att samordna området socialpsykiatri (psykisk 
funktionsnedsättning/ sjukdom/ ohälsa) för de sex socialnämnderna. Brukargruppen finns 
i alla sex socialnämnder och kan få insatser från flera av nämnderna samtidigt beroende 
på individens behov. Stadsledningskontoret har bedömt att ett samlat utförande av 
insatsen boendestöd värnar effektivitet och likvärdighet. Nämnden för funktionsstöd har i 
uppdrag att efter beställning från andra socialnämnder verkställa kommunens boendestöd 
i egenregi.  

Stadsdelsnämndernas nuvarande ansvar för befolkningen fördelas på flera nämnder i ny 
nämndsorganisation. Det kommer att innebära förändringar i såväl generella skrivelser i 
reglementets kapitel 1 såsom specifika ändringar i vissa nämnders uppdrag. Nämnden för 
funktionsstöd har uppgift att ansvara för samverkan gällande kommungemensamma 
frågor som exempelvis trygghetsarbete, folkhälosarbete. Nämnden ska även skapa 
organisatoriska förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 §8 gällande lokala funktionshinderråd kommer 
inte att omnämnas specifikt i reglementet utan kommer att omfattas av en generell 
skrivning i kapitel 1 i ärende ”Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i 
reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder”, dnr 1088/20 som är 
överlämnat för behandling i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-16. 

Stadsledningskontoret bedömer att det finns anledning att göra en översyn och eventuellt 
en revidering av reglementet inom gällande mandatperiod då det vid reglementets 
författande fortsatt finns oklarheter kring ansvarsfördelning och organisering av de nya 
socialnämnderna. Det finns även uppgifter som inte kunnat tydliggöras i reglementet 
såsom arbetsfrämjande insatser och arbetsrehabilitering som varken omnämns i 
nuvarande stadsdelsnämndernas reglemente eller i någon av de nya socialnämndernas 
reglemente. Socialnämnderna kommer att ha ansvar för arbetsfrämjande insatser och 
arbetsrehabilitering inom sitt verksamhetsområde i de fall nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning inte har ansvaret. 

Hösten 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny anvisning för riktade 
statsbidrag som rör fler än en nämnd. Enligt anvisningen tilldelas exempelvis 
Grundskolenämnden ett ansvar för att hantera riktade statsbidrag som rör flera nämnder 
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inom utbildningsområdet. Stadsledningskontoret bedömer att ett liknande ansvar gällande 
statsbidrag som rör socialtjänstens område kan bli aktuellt att tilldela någon av de sex 
socialnämnderna under kommande år. 

Överlämnande av allmänna handlingar 
Såväl organisatoriska som andra typer av verksamhetsförändringar innebär i princip alltid 
konsekvenser för arkivvården och arkivbildningen. Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) 
ansvarar varje myndighet för vården av sina allmänna handlingar, ett ansvar som även 
inkluderar arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet. Enligt 6 § 
arkivförordningen (1991:446) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med 
att organisationen ändras. Utöver bestämmelserna om arkiv i arkivlagen och 
arkivförordningen gäller Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 
informationshantering (Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017, § 22).   

I samband med att stadsdelsnämnderna och social resursnämnd upphör vid årsskiftet 
2020/2021 överförs nämndernas verksamhet till både nya och befintliga nämnder. 
Förändringen ställer krav på beslut kring överlämnande av allmänna handlingar från 
överlämnande myndighet till mottagande myndighet. I aktuellt fall avser detta 
överlämnande av allmänna handlingar och arkiv från de tio stadsdelsnämnderna och 
social resursnämnd i förekommande fall till nämnden för funktionsstöd.  

Alternativen för den överlämnande myndigheten är:  

• Överlämna och införliva – till exempel pågående ärenden som införlivas i den 
övertagande myndighetens arkiv.  

• Överlämna – arkiv som den övertagande myndigheten behöver för att driva 
verksamheten vidare, och som ska förvaras åtskilt från den övertagande 
myndighetens arkiv. 

För att överlämnandet ska vara möjligt krävs först beslut i kommunfullmäktige och 
därefter beslut i arkivnämnden. De beslut som tas om allmänna handlingar i samband 
med verksamhetsövergång har fyra huvudsakliga utgångspunkter: 

• Det ska vara tydligt vilken myndighet som har ansvar för vilka allmänna 
handlingar och arkiv. 

• Personalen som arbetar i den mottagande myndigheten ska ha tillgång till den 
information de behöver för att kunna utföra sitt arbete. 

• En ändamålsenlig arkivredovisning och efterlevnad av offentlighetsprincipen 
både nu och i framtiden ska kunna säkerställas. 

• För personuppgifter i allmänna handlingar och arkiv ska det vara tydligt vilken 
myndighet som har tagit över personuppgiftsansvaret.  

Ett överlämnande av funktionshinderverksamhetens allmänna handlingar och arkiv kan 
enligt arkivlagen (15 §) ske först efter att kommunfullmäktige har gett sitt godkännande. 
Detta godkännande sker med stöd av beslutssatserna 2 och 3 i detta tjänsteutlåtande.  

Efter kommunfullmäktiges beslut om godkännande av överlämnande av allmänna 
handlingar och arkiv och framställan från stadsdelsnämnderna och i förekommande fall 
social resursnämnd beslutar arkivnämnden enligt Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 
informationshantering (8 kap. 11§) om vilka arkiv som får överlämnas till och vilka 
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allmänna handlingar och uppgifter som får införlivas med nämnden för funktionsstöds 
arkiv.  

De allmänna handlingar som är förvaltningsövergripande och handlingar kopplade till 
stödfunktioner i de avvecklande nämnderna föreslås överlämnas men ej införlivas till de 
regionala socialtjänstnämnderna utifrån geografisk indelning. Motsvarande handlingar 
inom social resursnämnd föreslås överlämnas till socialnämnden Centrum. Anledningen 
till detta förförande är att det inte finns en nämnd i den nya organisationen som kommer 
organisera dessa verksamheter såsom de är organiserade idag. 

Allmänna handlingar som avser personer som är eller har varit aktuella för utredning eller 
insats inom socialtjänsten eller LSS hålls samman i så kallade personakter. Göteborgs 
Stad är i 7 kap 2§ socialtjänstförordningen utsett att ingå i så kallat intensivdataområde 
(data i betydelsen uppgifter). Det innebär att staden ska spara mer än övriga delar av 
landet inom vissa forskningsintressanta områden. Göteborgs stad är skyldig att bevara de 
personakter som upprättas enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade när andra kommuner gallrar de flesta av sina. Av integritetsskäl 
ska socialtjänsten då inte längre ha tillgång till dessa akter utan de ska överlämnas till 
Regionarkivet. Överlämnandet ska ske vid den tidpunkt de normalt skulle ha gallrats, det 
vill säga när de inte varit aktuella på 5 år efter att senaste anteckningen gjordes i akten. På 
grund av tekniska problem i Treserva har inte avställning kunnat ske enligt plan och 
avställningen är nu fyra år försenad. Planen är att akter avslutade 2012 ska kunna börja 
ställas av med början av 2021. Förseningen innebär att allmänna handlingar som redan 
skulle varit avställda till Regionarkivet kommer att överlämnas till de regionala 
socialtjänstnämnderna, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden för att sedan kunna ställas av.  

Nämnden för funktionsstöd ansvarar för mottaganden av de allmänna handlingarna och 
en ändamålsenlig arkiv- och informationshantering. 

Styrande dokument 
Två styrande dokument som beslutas av kommunfullmäktige eller på delegation av 
kommunfullmäktige ska flyttas över till nämnden för funktionsstöd nämligen: 

1. Reglerande styrande dokument – Riktlinjer för uppmärksamhet efter 25 års 
deltagande i daglig verksamhet. 

2. Reglerande styrande dokument – Riktlinjer för individuellt stöd till personer med 
funktionsnedsättning i Göteborgs Stad.  

Övrigt 
Stadsdelsnämnderna samt social resursnämnd är ansvarig för verksamheten fram till den 
31 december 2020. Alla beslut hänförliga till aktuell verksamhet fattas av befintlig nämnd 
eller av tjänsteperson som nämnden delegerat beslutanderätten till.  

De regionala socialnämnderna inrättas den 1 januari 2021 och tar då över 
verksamhetsansvaret i den omfattning som kommunfullmäktige fastställt. Därmed 
erhåller nämnderna beslutanderätt i alla delar som avser aktuell verksamhet. Fram till 
dess bedrivs ingen verksamhet och det finns ingen därtill hörande beslutanderätt. Av detta 
skäl kan socialnämnderna inte formellt fatta beslut om budget för 2021 i enlighet med 
stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.  Enligt § 11 ska nämnd 
senast den 31 december varje år besluta om budget för det kommande året. 
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Stadsledningskontoret föreslår att nämnden för funktionsstöd medges ett avsteg och 
istället fatta beslut om budget för 2021 i anslutning det konstituerande mötet vilket 
förslagsvis hålls den första vardagen in på det nya året.      

De ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige utser till nämnden för funktionsstöd 
behöver dock samlas under hösten för att förbereda beslutet om budget och annat som 
kräver ställningstagande vid det första konstituerande mötet. Exempel på andra frågor 
som kräver ställningstagande är: 

• Nämndens sammanträdestider samt struktur och tidplan för uppföljning för 2021 
• Delegation av beslutanderätt 
• Val till individutskott, sammanträdestider 2021 samt delegation och förordnade i 

brådskande ärenden 
• Attestbehörighet, bemyndigande att förfoga över bank- samt plusgirokonton samt 

firmatecknare 
• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
• Instruktion för förvaltningsdirektör 
• Nämndens arbetsordning    

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tid- och genomförandeplan för förändring av 
stadsdelsorganisationen samt komplettering 
avseende nämndstruktur 
§ 7, 1369/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag:  

1. Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård inrättas från  
den 1 januari 2021. Nämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Antalet 
utskott i nämnden fastställs till 1.  

2. Nämnd med ansvar för funktionsrättsfrågor och stöd till personer med 
funktionsnedsättning inrättas från den 1 januari 2021. Nämnden ska bestå av  
11 ledamöter och 11 ersättare. Antalet utskott i nämnden fastställs till 1. Nämnden 
ska fortsatt refereras som Nämnden för funktionsstöd.  

3. Nämndernas förvaltningsledningar ska placeras utanför centrala Göteborg, i 
socioekonomiskt svagare områden, företrädesvis i befintliga lokaler.  

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på delegationsordningar och 
reglementen för de nya nämnderna. Delegationsgraden ska inte öka mer än motiverat 
i den beslutade nämndsorganisationen.  

5. Nämnderna för äldreomsorg samt funktionshinder ska utses i oktober 2020 för att 
nämnderna sedan ska kunna fastställa budget, delegationsordningar övriga riktlinjer 
samt välja utskott.  

6. Ansvaret för lokala äldre- och funktionshinderråd överförs till de nya facknämnderna. 
Dialog ska föras med stadens centrala råd.  

Handling 
2020 nr 26. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2020-03-02 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-02-20 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Håkan Eriksson 
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Förslag till inrättande av fyra regionala 
nämnder, tidpunkt för överföring av 
kulturskolan till grundskolenämnden samt 
fördelning av ansvar för tillståndsärenden 
§ 5, 0603/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Fyra nya nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och 
övrig socialtjänst med egna förvaltningsorganisationer inrättas från 1 januari 2021 
enligt den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Nämnderna enligt beslutspunkt 1 ska benämnas Göteborgs Stads socialnämnd följt 
av stadsområdet som utgör nämndens ansvar, det vill säga Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen.  

3. Ansvar för kulturskolan överförs till grundskolenämnden per 1 januari 2021. 
4. Resursnämndsuppdrag för kulturhuset Blå Stället och övriga planerade kulturhus 

överförs till kulturnämnden per 1 januari 2021.  
5. Nämnd med ansvar för funktionsrättsfrågor och stöd till personer med 

funktionsnedsättning enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 7 ska 
benämnas Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd.  

6. Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 7 ska benämnas Göteborgs Stads äldre 
samt vård- och omsorgsnämnd.  

7. Ansvar för tillståndsenheten med nuvarande placering inom social resursnämnd 
överförs till miljö- och klimatnämnden 1 januari 2021. Ett särskilt utskott ska inrättas 
under nämnden.  

8. Antalet ledamöter och ersättare i miljö- och klimatnämnden fastställs till 11 
ledamöter och 11 ersättare från och med 1 januari 2021. 
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1 Inledning 
 
Göteborgs Stads inriktning gällande individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning 
preciseras i denna riktlinje. Riktlinjerna grundas i gällande lagstiftning samt beslut som fattas 
i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.  
 
Riktlinjens innehåll konkretiseras i ett dokument Vägledning - Handläggning som ska vara ett 
stöd i arbetet med den myndighetsutövning som syftar till att ge individuellt stöd till personer 
med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad.  

2 Omfattning 
Riktlinjen grundas i lagstiftning, internationella, nationella och regionala överenskommelser, 
kommunala styrdokument, målgrupp samt bestämmelser för stadens individuella stöd till 
personer med funktionsnedsättning. Stadens gemensamma processer, den kommunala 
delegationsordningen samt stadens organisering är stöd i arbetet med riktlinjen.     

2.1 Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade 2002-05-31 att riktlinjer för insatser enligt Lag om stöd och 
service för vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) skulle 
utarbetas. Vid revideringen 2014 kommer den tidigare riktlinjen att delas i två dokument; 
Riktlinjen för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs stad samt 
Vägledning - Handläggning av behov av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna 
enligt LSS och SoL. 
 
Lagen är överordnad riktlinjerna. En individuell bedömning ska alltid göras i enlighet med 
gällande lagstiftning och med riktlinjerna som stöd. 
Riktlinjerna och Vägledningen ska bidra till att beslut som fattas inom myndighetsutövningen 
i stadsdelarna ska när förutsättningarna är lika bli så lika som möjligt. Riktlinjerna och 
Vägledningen ska tillämpas oavsett organisation när frågor om insatser enligt LSS och bistånd 
enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning aktualiseras.  
 
Riktlinjen och Vägledningen gäller personer i alla åldrar avseende LSS och för handläggning 
enligt SoL avses åldrarna 0-65 år. Göteborgs stad har en särskild kommunal riktlinje för 
handläggning av insatser enligt SoL för personer över 65 år. 

2.2 Övergripande bestämmelser 

2.2.1 Lagar 
Riktlinjerna utgår främst från Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, Förvaltningslagen (1986:223), 
FL, och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. www.lagrummet.se 
  
HSL är främst aktuell i de sammanhang som handlar om samverkan och ansvarsgränser 
mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. För riktlinjer och rutiner inom den 
kommunala hälso- och sjukvården svarar medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och 
medicinskt ansvarig inom rehabilitering, MAR, samt verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
inom respektive stadsdelsförvaltning. 

http://www.lagrummet.se/
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2.2.2 Rättspraxis 
Verksamheterna ska bygga sina beslut på rättspraxis genom att följa förvaltningsdomstolarnas 
avgöranden.  
Det är främst domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare 
Regeringsrätten) som är vägledande. Om det saknas domslut från Högsta 
förvaltningsdomstolen avseende en fråga kan Kammarrättsdomar ge viss vägledning. 

2.2.3 Nationella föreskrifter och vägledningar  
Riktlinjerna anknyter till FN:s konvention om rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning och FN:s barnkonvention.  
 
Principen om alla människors lika värde och lika rättigheter är utgångspunkten för svensk 
politik inom funktionshinderområdet. Detta utgör också grund för de nationella mål som 
riksdagen fastställt i den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare”, prop. 
1999/2000:79: 
 

• en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
• att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet 
• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med 

funktionsnedsättning. 
 
För att uppnå mångfald i samhället där personer med funktionsnedsättning har möjlighet att 
leva som andra krävs både generella åtgärder och individuellt stöd. 
 
Socialstyrelsen utfärdar Allmänna råd och föreskrifter som publiceras i SOSFS, 
socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsen utfärdar också meddelandeblad för att 
redovisa sin uppfattning i vissa frågor. www.socialstyrelsen.se 
 
Svenska Kommunförbundet publicerar regelbundet cirkulär om nyheter och sina tolkningar i 
olika frågor. www.skl.se 
 
Myndigheten för delaktighet - är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att 
samordna och driva på i svensk handikappolitik. www.handisam.se  
 
Försäkringskassans dokument Vägledning Assistansersättning ger vägledning utifrån det 
lagstyrda delade statliga och kommunala ansvaret för insatsen personlig assistans. 
www.forsakringskassan.se 

2.2.4 Budgetmål  
Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder 
och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande 
lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Prioritering av mål 
och områden för uppföljning sker i fullmäktiges årliga budgetbeslut . 

2.2.5 Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är 
kommunfullmäktiges beslut om långsiktig politisk inriktning för ett funktionshinderperspektiv 
i stadens alla verksamheter. Programmet utgör en komplettering till de lagar och andra 
nationella styrdokument som finns inom området. Programmet är styrdokument för nämnder 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.skl.se/
http://www.handisam.se/
http://www.forsakringskassan.se/
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och styrelser i Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-08 att en ny plan skall 
utarbetas.  

2.2.6 Samverkan Region och lokalt 
Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har som sjukvårdshuvudmän 
ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. För att 
underlätta samarbetet finns avtal och överenskommelser mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Genom avtal/överenskommelser vill kommunerna och Västra 
Götalandsregionen skapa en grund för en kvalitativt god och kostnadseffektiv vård och 
omsorg. Det finns ramavtal, samarbetsavtal och lokala överenskommelser inom flera 
områden. Ansvarsfördelningen kring hälso- och sjukvård regleras i ”Avtal som reglerar hälso- 
och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, 
2012-2016”.  www.vastkom.se 
 
Ledningsgruppen för samverkan, LGS, leder samverkan mellan slutenvård, primärvård och 
kommun i syfte att ge trygg, säker vård och omsorg för invånarna inom Göteborg, Härryda, 
Mölndal, Partille och Öckerö kommuner.  
LGS-samverkans mål är att skapa en god och säker vård och omsorg, en sammanhållen 
vårdkedja samt att gemensamma resurser används på ett kostnadseffektivt sätt. Samverkan är 
till för de personer som är i behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från kommun 
och region. 
Det finns fyra temagrupper inom ramen för LGS samverkan. Dessa är: Barn och unga, 
Psykiatri, Mitt i livet och Äldre. Tretton närområdessamverkansgrupper (NOSAM) arbetar för 
att nå målen utifrån lokala behov. www.samverkanstorget.se 

2.3 Riktlinjerna  

2.3.1 Målgrupp 
Målgruppen för riktlinjen är personer som på grund av funktionsnedsättning har behov av 
individuellt stöd. Det individuella stödet utgår från lagstiftningen i SoL och LSS. 
  
Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsens Terminologiråd som en nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till 
följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 
Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. 
 
Med funktionshinder menas den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära för en 
person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är brister i tillgänglighet, 
bemötande och individuellt stöd. Det kan leda till svårigheter att klara sig själv i till exempel 
det dagliga livet, i arbetslivet och i sociala relationer. 

2.3.1.1 Barnets perspektiv  
All verksamhet som rör barn ska vila på de grundläggande bestämmelserna i gällande 
lagstiftning och i FN:s barnkonvention. Sverige har ratificerat Barnkonventionen och den är 
inskriven i SoL och LSS. Barns bästa ska tillgodoses och barn har rätt att komma till tals och 
få sina åsikter beaktade. Barnombudsmannens hemsida: www.bo.se 
 
Vid utredningar som rör barn ska barnets vilja synliggöras och utgöra del av beslutsunderlaget 
för att bedöma vad som är barnets bästa. En kartläggning av barnets situation ska göras. En 
analys av såväl positiva som negativa konsekvenser av ett beslut bör redovisas. En prövning 
av vad som är barnets bästa ska göras och redovisas. Barnets behov kan vara utgångspunkten 

http://www.vastkom.se/
http://www.samverkanstorget.se/
http://www.bo.se/
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vid prövning av vad som är barnets bästa, men barnets vilja ska synliggöras och 
uppmärksammas. Om ett beslut fattas där andra intressen än barnets bästa har vägt tyngre ska 
detta motiveras.    
 
Barnet har rätt att få uttrycka sin vilja och har samtidigt rätt att slippa ta ansvar för svåra 
beslut. Det gäller barn som är berörda av bistånd och insatser inom funktionshinderområdet. 
Det gäller även barn som är anhöriga, till exempel minderåriga barn med en förälder med 
funktionsnedsättning/allvarlig sjukdom eller barn som är syskon till ett barn med 
funktionsnedsättning.  
Många barn med funktionsnedsättningar har insatser från flera verksamheter och 
myndigheter. Det kan t ex vara förskola, skola, handikappomsorg, individ- och 
familjeomsorg, hälso- och sjukvård och råd och stöd enligt LSS. Det är särskilt angeläget att 
skapa samverkan och samordning kring dessa barn och deras närståendes behov av stöd och 
service.   

2.3.1.1.1 Anmälan om missförhållanden 
I 14 kap 1 § SoL framgår att myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Skyldigheten gäller alla anställda hos 
sådana myndigheter.  

2.3.1.1.2 Barn som riskerar att fara illa 
Om vårdnadshavaren till ett barn brister i omsorg om barnet på sådant sätt att det finns 
påtagliga risker för barnets hälsa eller utveckling, eller om barnet själv genom socialt 
nedbrytande beteende, missbruk eller brottslig verksamhet, utsätter sin hälsa för påtagliga 
risker har stadsdelsnämnden skyldighet att ge stöd och skydd.  

2.3.1.1.3 Föräldrastöd 
Att vara förälder till ett funktionsnedsatt barn innebär oftast ett utökat föräldraskap. Stöd 
enligt LSS och SoL kan användas för att verka förebyggande så att föräldrarna får möjlighet 
att orka och därmed förutsättningar att ge sina barn en god uppväxtmiljö.  

2.3.1.2 Anhörigas perspektiv 
Kommunfullmäktige har beslutat om Riktlinjer för stödet till anhöriga som hjälper och vårdar 
närstående.  
Anhöriga som vill stödja, hjälpa eller vårda en närstående ska erbjudas olika former av stöd. 
Stödet ska, så långt det är möjligt, planeras och utföras i samråd med den anhörige och dennes 
närstående. Stödet ska vara flexibelt och av god kvalitet och vara till nytta för både den 
anhörige och dennes närstående. Insatserna ska utformas så att det underlättar för den 
anhörige både fysiskt, psykiskt och socialt. Anhöriga ska mötas med respekt och erkännande 
och deras kunskap och kompetens ska tas tillvara. Stödinsatserna ska vara av förebyggande 
och hälsofrämjande karaktär för att bidra till att bevara och främja den anhöriges hälsa. Stödet 
ska också leda till att den anhörige kan känna trygghet och få en bibehållen eller ökad 
livskvalitet.  

2.3.1.3.1 Bistånd till den anhörige 
I SoL anges att den anhörige har möjlighet ansöka om stöd för egen del. Om den anhörige 
önskar få insatser direkt anpassade till det individuella behovet kan en ansökan om stöd göras.  
Efter utredning och samtal med handläggaren bedöms behovet och det beslutas om lämplig 
stödinsats. Finns det stöd den anhörige önskar i form av kommunal service ska detta erbjudas 
som en möjlighet.  

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20130416-162050&dominoURL=http://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/FC178730708263F3C1257B1D004F05D6?OpenDocument
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20130416-162050&dominoURL=http://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/FC178730708263F3C1257B1D004F05D6?OpenDocument
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Varje stadsdelsnämnd har ansvar för att möta anhörigas behov och skapa en verksamhet som 
möjliggör detta. Det är viktigt att det är tydligt och enkelt för den anhörige att ansöka om 
bistånd. Ansvaret för att erbjuda och tillhandahålla bistånd till anhöriga ska följa 
socialtjänstlagens huvudprincip. Det innebär att den kommun där den anhörige vistas är 
ansvarig för biståndet. När det gäller ansvarsförhållanden mellan stadsdelsnämnder inom 
Göteborgs stad ska samma princip gälla det vill säga att den anhöriges vistelsestadsdel har 
ansvar. 

2.3.1.3.2 Kommunal service för stöd som anhöriga 
Stöd som kommunal service innebär ett erbjudande om allmänt inriktade insatser eller 
generellt utformade sociala tjänster. Stödet ska vara tillgänglig för alla utan föregående 
biståndsbedömning. Stöd som erbjuds som kommunal service ska, enligt kommunallagen, 
vara likvärdigt i hela kommunen.  
 
Då behov finns ska varje stadsdelsnämnd erbjuda: 
 

• Stödsamtal 
• Råd och vägledning 
• Information/utbildning/föreläsningar 
• Anhöriggrupper/kafé/cirklar/träffar med varierande innehåll utifrån de anhörigas 

behov 
 
Stöd i form av kommunal service ska erbjudas anhöriga som bor i stadsdelen eller har sin 
närstående boende i stadsdelen. 

2.3.2 Vägledande och särskilda bestämmelser i Göteborgs Stad  
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar om mål och riktlinjer för Göteborgs 
Stads stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Budgeten är det övergripande 
och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange 
kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar.  
Styrande dokument för Göteborgs Stad är kommunala författningar, reglementen och 
riktlinjer. Se styrande dokument, www.goteborg.se  
 
Kommunfullmäktige har antagit vissa bestämmelser som går utöver den nivå som 
lagstiftningen anger enligt LSS och SoL: 
 

• Den enskilde ska möta en socialsekreterare som ansvarar för utredning och beslut 
enligt LSS och/eller SoL, gällande personens hela behov av stöd utifrån 
funktionsnedsättningen. 

• Habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet enligt § 10 LSS.  
• Resor i samband med LSS-insatser skall vara kostnadsfria. 
• Hemvårdsbidrag till barn och vuxna. 
• Rätt till boendestöd enligt SoL för personer med psykiska, intellektuella och 

neurologiska funktionsnedsättningar. 
• Garantibelopp i bostad med särskild service enligt SoL och LSS. 
• Kostnadsfria insatser enligt SoL:  

o Boendestöd i ordinärt och särskilt boende.  
o Ledsagarservice för personer som fått en funktionsnedsättning före 65 års 

ålder. 

http://www.goteborg.se/
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o Avlösare i hemmet. 
o Fixartjänster för personer under 67 år med funktionsnedsättning. 

2.4 Beslutsordning och organisering  

2.4.1 Delegationsordning 
Kommunalrättslig delegering innebär att en nämnd överför självständig beslutanderätt till en 
förtroendevald eller tjänsteman. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket 
betyder att delegaten – den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder i nämndens ställe. 
Beslutet ska kunna överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 
Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att yttranden normalt inte kan 
överklagas.  
 
Den som fattar ett beslut måste ta reda på om det finns tillräckliga medel för de kostnader som 
beslutet kan ge. Beslutsfattaren ska också försäkra sig om att det finns tillräckligt med 
resurser för att beslutet ska kunna verkställas. Inför större projekt, ekonomiska åtaganden av 
långvarig karaktär, beslut som får konsekvenser för andra enheter än den egna eller ärenden 
som kan uppfattas som kontroversiella, bör man som delegat ha ett samråd med närmaste 
chef. 
Den som har fattat ett beslut med stöd av delegation ska dokumentera detta i enlighet med 
gällande lagstiftning. Beslut i socialtjänstens individärenden, beslut enligt LSS och beslut 
enligt föräldrabalken anmäls till utskottet, vars protokoll sedan anmäls till nämnden. 
 
Varje stadsdel upprättar en delegationsordning av vilken stadsdelens beslutsnivåer framgår. 

2.4.2 Stadens organisation  

2.4.2.1 Stadsledningskontor 
Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp 
stadens verksamheter. På stadsledningskontoret finns specialiststöd i form av specialisttjänster 
och rådgivning, till exempel juridiska enheten. Avdelningen för individ- och familjeomsorg 
och funktionshinder utgör en del av verksamhetsområdet Välfärd och Utbildning.  

2.4.2.2 Stadsdelsnämnder 
Göteborg är administrativt indelad i tio stadsdelsnämnder. Varje stadsdelsnämnd har ett 
geografiskt avgränsat verksamhets- och ansvarsområde. Stadsdelsförvaltningarna är 
uppdelade i sektorer. I varje stadsdel finns en sektor för individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder. Sektorerna består i sin tur av områden och områdena av enheter, vilka kan se 
olika ut eftersom stadsdelsförvaltningarna har möjlighet att organisera sig utifrån lokala 
förhållanden.  
Den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborgs Stad är organiserad inom sektorn för 
Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård men omfattar kommunal hälso- och sjukvård för 
stadens medborgare i alla åldrar. 

2.4.2.2.1 Vistelseort, bosättningskommun och särskilda regler inom Göteborg  
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp de behöver. ( 2 kap 1§ SoL).  
Kommunens ansvar inom socialtjänsten har vanligen knutits till vistelsebegreppet, det vill 
säga till den faktiska vistelseorten och inte till folkbokföringskommunen.  
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Enligt 16§ LSS gäller kommunens ansvar för personer som är bosatta i kommunen. Om behov 
av insatser enligt LSS uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ge 
det stöd och den hjälp som omedelbart behövs. 
 
I Göteborgs stad finns det särskilda regler rörande överflyttningar av ärenden gällande 
socialtjänsten, mellan stadsdelarna och även kring vistelsebegreppet inom stadens 
verksamheter. Dessa riktlinjer är beslutade av kommunstyrelsen.  Riktlinjer vid överflyttning 
av sociala ärenden mellan stadsdelarna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att den enskilde ska möta en socialsekreterare som ansvarar 
för utredning och beslut enligt LSS och/eller SoL, gällande personens hela behov av stöd 
utifrån funktionsnedsättningen. Överflyttning mellan stadsdelar i samband med att den 
enskilde flyttar ska samordnas så att LSS och SoL-ärendet avslutas/aktualiseras samtidigt. För 
personer som bor på ”köpt plats” (t ex inom Social resursförvaltning) har den placerande 
stadsdelen också ansvar för övriga insatser enligt LSS och SoL.  

2.4.2.2.2 Göteborgs Stads organisation för samordning och planering inom område 
Funktionshinder  
 
Fyra resursnämnder, SDN Norra Hisingen, SDN Angered, SDN Centrum och SDN Västra 
Göteborg, har ett särskilt ansvar för planering och samordning inom område funktionshinder. 
Inom ramen för resursnämndsuppdraget finns planeringsledare med uppdrag att samordna och 
planera ur ett hela staden perspektiv. 
 
Uppdragen är att: 

o Samordna, planera och förmedla bostad med särskild service 
o Samordna och planera och förmedla sysselsättning-/daglig verksamhetsplatser 
o Samordna och planera korttidsverksamhet 
o Arbeta med metod och kompetensutveckling inom stadsdelsförvaltningarnas 

funktionshinderverksamheter 
o SDN Västra Göteborg har ansvar för handläggning och beslut om förhandsbesked 

enligt 16 § LSS och 2a kap. 8 och 9 §§SoL, för personer med funktionsnedsättning 
som vill flytta till Göteborg. 

 
Vardera resterande resursnämnd har också ett särskilt ansvar för 

o Samordning och planering av bostad med särskild service för barn och ungdomar med 
svåra flerfunktionshinder, SDN Norra Hisingen 

o Samordning och planering av bostäder med särskild service, korttidsverksamhet och 
sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar som dessutom har 
stora problem med missbruk eller kriminalitet, SDN Centrum 

o Planering och samordning av bostäder med särskild service, korttidsverksamhet och 
dagverksamhet för personer med utvecklingsstörning eller autism med ytterligare 
komplicerande svåra sociala eller psykiska problem, SDN Angered 

 
Stadsledningskontorets roll är att samordna planeringsfrågorna och arbetet med 
kompetensutveckling utifrån ett kommunövergripande perspektiv. 

2.4.2.3 Social resursförvaltning 
Social resursförvaltning erbjuder många olika utförartjänster inom det sociala området som ett 
stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. www.goteborg.se 

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20130416-162050&dominoURL=http://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/554A32AFF3832AABC1257B8900376C60?OpenDocument
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20130416-162050&dominoURL=http://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/554A32AFF3832AABC1257B8900376C60?OpenDocument
http://www.goteborg.se/
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2.4.2.4 Fastighetskontor 
Fastighetskontorets uppgift är att skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende 
för dem som bor och vill bo i Göteborg samt stödja näringslivet genom att erbjuda mark för 
industri, handel, utbildning/forskning mm. Inom funktionshinderområdet ansvarar 
fastighetskontoret för bostadsanpassning, medicinsk och social förtur till bostad, F100 och 
kommunalt bostadstillägg (KBH). 
Mer information finns på: www.boendeportalen.goteborg.se 

2.4.2.5 Färdtjänstförvaltning 
Färdtjänstförvaltningen ansvarar för att handlägga ansökningar om färdtjänsttillstånd samt för 
att utföra färdtjänstresor. Riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade är andra 
ansvarsområden. Färdtjänstförvaltningen ansvarar också för att ta emot och utföra 
beställningar från stadsdelsförvaltningar i form av LSS-resor. www.goteborg.se 

2.4.2.6 Upphandlingsbolag 
Upphandlingsbolaget förser Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med ramavtal och 
kompetens i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om en upphandlings- och inköpspolicy 
som reglerar hur Göteborgs Stad hanterar sina inköp.  Ramavtal och beställningar nås via 
datasystemet Winst. www.uhb.goteborg.se 

2.4.2.7 Överförmyndarförvaltning 
Överförmyndarförvaltningen arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden.  
Förvaltningen har bland annat i uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare samt att 
föreslå en lämplig person till uppdraget. En annan viktig funktion är att ha tillsyn över gode 
män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen sker bland annat genom granskning av de 
ekonomiska redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare är skyldiga 
att varje år lämna till överförmyndaren. I ärenden där nämnden fattar beslut är det tjänstemän 
på överförmyndarförvaltningen som ansvarar för utredningen. Nämnden har i vissa ärenden 
överlämnat rätten att fatta beslut till tjänstemännen. Vissa beslut fattas alltså av nämnden och 
vissa av enskilda tjänstemän på förvaltningen. www.of.goteborg.se 
 
 
 

http://www.boendeportalen.goteborg.se/
http://www.goteborg.se/
http://www.uhb.goteborg.se/
http://www.of.goteborg.se/
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Daglig verksamhet är av insatserna i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Insatsen riktar sig till personer som bedöms tillhöra 
lagstiftningens personkrets 1 och 2, som är i yrkesverksam ålder samt saknar arbete och 
annan daglig sysselsättning.  

Riktlinjens syfte är att personer som deltar i daglig verksamhet, på samma sätt som 
personer som är anställda i kommunen, ska erhålla och uppleva bevis på kommunens 
uppskattning. 

Vem omfattas av riktlinjen 
Stadsdelsnämnderna och Social resursförvaltning. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2006-09-14 till kommunstyrelsen att föreslå riktlinjer 
för uppmärksamhet med en ceremoni för personer efter 25 år i daglig verksamhet. 
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Riktlinje 
(H 29:2007, P 2007-03-22 § 14) 
 
Personer som deltagit under 25 år i daglig verksamhet inbjuds till en ceremoni med 
måltid och gåva.  
Avsikten med arrangemanget är att visa personerna uppskattning för den insats de gjort 
genom att medverka i den dagliga verksamhetens olika arbetsuppgifter.  
Beloppsgräns för värde på kommunens gåva, bör vara den samma som för 
gåva/gratifikation till kommunens anställda.  
Den praktiska utformningen av ceremoni fastställs och genomförs av respektive 
stadsdelsnämnd.  
Vägledande för arrangemanget bör vara största möjliga likhet i behandlingen av 
medborgare med respektive utan funktionshinder. 
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Reglemente för Göteborgs Stads nämnd 
för funktionsstöd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den xxxxx. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i 
verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. 

§ 5 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 6 Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 
verksamheten riktar sig till. 

§ 7 Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. En 
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. hållbar 
utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social 
hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

§ 8 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Göteborg Stads nämnd för 
funktionsstöds uppdrag 
Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden är en av sex socialnämnder i Göteborgs Stad. Förutom nämnden för 
funktionsstöd finns fyra regionala socialnämnder och en nämnd för äldre samt vård- 
och omsorg.  

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  

§ 2 

  

  
 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen inom 
verksamhetsområde funktionsstöd.  
I funktionsstöd ingår uppgifter som fokuserar på socialtjänstlagens grupper: människor 
med funktionshinder och personer som vårdar eller stödjer en närstående.  
Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret för att individer får den 
hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) förutom insatsen rådgivning och annat 
stöd samt verkställighet av insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Vidare ansvarar nämnden 
inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
socialtjänstlagen och tillkommande lagstiftning, om ansvaret inte lagts på annan 
nämnd. 

§ 4 Nämnden ansvarar för att handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för de av 
nämndens verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen. 

§ 5 Nämnden ansvarar för uppgiften personligt ombud för personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  

Samverkan 

§ 6 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets kapitel 1, samråda med och 
aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en likvärdig 
socialtjänst för individer och familjer ansvarar nämnden för:  

1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 
övriga fem socialnämnder.  

2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på 
hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§ 7 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt uppdrag. 
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§ 8 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka i 
samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och ungas bästa, i 
skolverksamhet.  

§ 9 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka i 
samverkan med övriga nämnder inom område socialpsykiatri.  

§ 10 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 
inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 
erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i 
sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra 
verksamheter i staden. 

Självförvaltningsorgan 

§ 11 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 
självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. 

Taxor och avgifter 

§ 12 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde anta taxor och avgifter av mindre 
ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på likabehandling av 
medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden.  

Bidrag 

§ 13 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd.  

§ 14 Nämnden ansvarar för handläggning av föreningsbidrag inom verksamhetsområdet, i 
de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd.  

§ 15 Nämnden ansvarar för hemvårdsbidrag inom verksamhetsområdet.  

Särskilt ansvar 

§ 16 Nämnden ansvarar för att samordna, samla kunskap och kompetens inom 
socialpsykiatri (personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa).  

Uppdrag efter beställning 

§ 17 Nämnden ansvarar för verkställighet av boendestöd i kommunens egenregi.  
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Särskilda utskott 

§ 18 Nämnden ska ha minst ett utskott för handläggning av individärenden med undantag 
för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst fem 
ledamöter och högst tre ersättare. 
Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar:  
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid sammanträde,  
27 § om beslutsförhet,  
33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm,  
36 § om delgivning.  
Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer.  
Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation.  
Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, i vissa fall får 
endast ges till nämndens ordförande eller annan namngiven ordinarie nämndledamot. 

Sammansättning 

§ 19 Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 

§ 1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och fortlöpande håller sig 
informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  

§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 
personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare, om inte 
personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens delegationsordning. Nämnden får besluta om att ingå 
kollektivavtal med tillämpning inom nämndens verksamhetsområde och på villkor, 
som kommunstyrelsens personalutskott äger ange.  

Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 

Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  

§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  

§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 
att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
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Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrning på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 
stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

Information och samråd  

§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 
underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 

Tid och plats  

§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Kallelse 

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  

§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 
kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  

§ 12 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen (biträdande kommunalråd) har rätt 
att delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet och har då rätt 
att delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad 
i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 



   

8(6) 
 

Ordföranden  

§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  

§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 
ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  

§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  

§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 
skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  

§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
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En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  

§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  

§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  

§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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