
 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 1 (24) 

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
Tid: 14:00-16:20 

Ajourneringar: 14:10-14:30, 14:35-14:50, 14:55-15:05, 15:10-15:20, 15:50-15:55, 

16:00-16:10 

Plats: Selma Lagerlöfs center, Selma Lagerlöfs torg 2 

samt distans via Microsoft Teams 

Paragrafer: 125-143 

Närvarande 

Ledamöter 

Åsa Hartzell (M) Ordförande  

Åsa Nilsen (FI) Andre vice ordförande  

Ledamöter på distans 

Håkan Hallengren (S)  

Alice Vernersson (V) 

Jens Adamik (L) Förste vice ordförande  

Sophia Nilsson (MP)  

Joakim Hagberg (S) 

Andreas Fock (KD) 

Peter Svanberg (D)   

Krista Femrell (SD) 

Tjänstgörande ersättare på distans 

Klas Eriksson (D) 

Övriga ersättare på distans 

Bruno Tiozzo (M) 

Dragana Todorovic (S) 

Ulla Ekman (V) 

Mattias Gerdås (L) 

Rebecca Hedström (MP) §§ 125-131 

Joakim Berlin (S) 

Erjola Pere Poci (M)  

Pia Rönnesjö (S)  

Marta Fernandez (V) 

Övriga närvarande 

Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist, stabs-, säkerhets- och kommunikationschef 

Maria Berntsson, nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg 

Övriga närvarande på distans 

Ekonomichef Kamila Othman, HR-chef Pierre Dikanda, förvaltningscontroller Moa 

Ohlsson, avdelningschef Bostad med särskild service Björn Lind, avdelningschef Daglig 

verksamhet och stöd Ingela Johansson, avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri 

Monica Sörensson, nämndsekreterare Julia Andersson, förvaltningsjurist Christopher 

Runeberg §§ 125-129, enhetschef Kvalitet och utveckling Anna Lifjorden §§ 131-134, 

Nämnden för funktionsstöd 
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utvecklingsledare Kvalitet och utveckling Lovisa Wennerström §§ 131-133, utvecklings-

ledare Kvalitet och utveckling Magdalena Zeijlon §§ 131-133, utvecklingsledare Kvalitet 

och utveckling Malin Hjalmarsson § 134, dataskyddsombud på Intraservice Jenny 

Henriksson § 125-129 

Personalföreträdare på distans 

Dennis Björk (Kommunal), Helena Johansson (TCO), Christina Matsdotter (Saco) 

 

Justeringsdag: 2021-06-16 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslags-
tavla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 

Åsa Hartzell (M) 

 

 

 

Justerande 

Åsa Nilsen (FI) 
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§ 125 

Upprop av ledamöter och ersättare 
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg ropar upp ledamöter och ersättare som 

har kallats till sammanträdet den 16 juni 2021. Vid sammanträdets öppnande saknas en 

ledamot. 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar upprop av ledamöter och ersättare till 

protokollet.  

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att uppropet antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 16 juni 2021. 
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§ 126 

Fastställande av dagordning 
Inga övriga ärenden eller frågor anmäls för att tas upp på sammanträdet den 16 juni 2021. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd fastställer den liggande dagordningen. 

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att liggande dagordning fastställs.  

Justering  
Den 16 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 5 (24) 

§ 127 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering av 
protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 16 juni 2021 ska enligt nämnden för funktionsstöds 

reglemente justeras av ordförande och en ledamot. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd utser andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) att jämte 

ordförande Åsa Hartzell (M) justera protokollet. Tid fastställs till den 16 juni 

2021 och plats till Selma Lagerlöfs torg 2. 

Yrkanden  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) jämte 

ordförande ska justera dagens protokoll.  

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att tid ska fastställas till den 16 juni 2021 och plats till 

Selma Lagerlöfs torg 2. 

Justering  
Den 16 juni 2021. 
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§ 128 

Anmälan av jäv 
Ordförande Åsa Hartzell (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något ärende på 

sammanträdet den 16 juni 2021 har möjlighet att anmäla detta.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om anmälan av jäv till protokollet.  

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att anmälan av jäv antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 16 juni 2021. 
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§ 129, N161-0502/21 

Besök av dataskyddsombud från Intraservice 
Dataskyddsombudet Jenny Henriksson från Intraservice besöker nämnden med anledning 

av sin delårsrapport för 2021. Som ett led i dataskyddsombudens uppgift att övervaka 

efterlevnaden genomförs återkommande kontroller av dataskyddsarbetet i staden. 

Nämnden har upprättat en väl genomtänkt och tydlig organisation för dataskydd, och det 

finns en tydlig rollfördelning inom organisationen samt mandat och ansvar för sam-

ordning. Det nämnden bör bevaka är att de roller som involveras i dataskyddsarbetet har 

tillräckligt med tid och förutsättningar. Nämnden bör även överväga att komplettera sin 

riskbedömning utifrån registrerades rättigheter. 

Beslut  
Nämnden för funktionsstöd antecknar besök av och information från dataskydds-

ombudet till protokollet.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 24 maj 2021 tagit emot delårsrapport och fördjupad kontroll för 

dataskyddsarbetet i nämnden för funktionsstöd 2021. Förvaltningen har delgett nämnden 

dessa handlingar. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om dataskydd och delårsrapporten 

(N161-0171/21) som visas under en ajournering. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att besöket av dataskyddsombudet antecknas till 

protokollet.  

Justering 
Den 16 juni 2021. 
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§ 130 

Förvaltningsdirektören informerar 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist informerar om det aktuella läget kopplat till 

covid-19. För närvarande är det endast ett par brukare som är bekräftat smittade, och 

smittan i samhället har minskat. Bemanningen inför sommaren inom hälso- och sjukvård 

i staden är ansträngd, men läget är hanterbart. Ekonomichef Kamila Othman och 

förvaltningscontroller Moa Ohlsson informerar om förberedelserna inför budget 2022. 

Kommunfullmäktige kommer i november 2021 att fatta beslut om budget 2022, och 

samma månad kommer den att tas upp till nämnden för beslut med möjlighet till 

bordläggning till december. Stabs-, säkerhets- och kommunikationschef Maria Berntsson 

informerar om arbetet med att införa frågestund på distans för allmänheten, som planeras 

att hållas från och med nämndens sammanträde i augusti 2021. Tanken är att en 

halvtimmes frågestund hålls innan nämndens sammanträde startar, men i en separat 

möteslänk i Microsoft Teams.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningsdirektörens information om 

covid-19, budget 2022 och frågestund på distans till protokollet. 

Handling 
Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om covid-19, budget 2022 och 

frågestund på distans (N161-0171/21) som visas under en ajournering. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att förvaltningsdirektörens information antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 16 juni 2021. 
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§ 131, Dnr N161-0695/21 

Införande av råd för funktionsstödsfrågor 2021 
Stadsdelsnämnderna har tidigare haft varsitt lokalt råd för funktionsstödsfrågor, men efter 

omorganisationen NN2021 finns dessa inte kvar. Nämnden för funktionsstöd inrättar 

därför ett sådant lokalt råd. Ambitionen är att det ska vara ett forum för demokratiska 

möten mellan politik och civilsamhälle och ett sätt att säkerställa rätten till delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd inrättar ett lokalt råd för funktionsstödsfrågor.  

2. Nämnden för funktionsstöd antar reglemente för rådet för funktionsstödsfrågor 

enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

3. Nämnden för funktionsstöd adjungerar Åsa Hartzell (M), Jens Adamik (L), Åsa 

Nilsen (FI), Joakim Berlin (S) och Eva Svensson (D) till ledamöter från nämnden 

i rådet för funktionsstödsfrågor.  

4. Nämnden för funktionsstöd utser Åsa Hartzell (M) till ordförande i rådet för 

funktionsstödsfrågor.  

5. Nämnden för funktionsstöd uppdrar till förvaltningen att i samråd med 

Funktionsrätt Göteborg fördela mandaten i rådet till funktionsrätts-

organisationerna utifrån mandatfördelningen som beskrivs i detta tjänsteutlåtande 

och reglementet.  

6. Nämnden för funktionsstöd uppdrar åt förvaltningen att under 2022 utvärdera 

samt återkomma till nämnden om formerna för rådet för funktionsstöd fyller sitt 

syfte. 

7. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Tidigare behandling 
Ärendet återremitterades till förvaltningen på nämndens sammanträde den 21 april 2021 § 

91. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 7 juni 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande bilaga. 

Förvaltningen föreslår att nämnden inrättar ett lokalt råd för funktionsstödsfrågor, antar 

reglemente för rådet för funktionsstödsfrågor enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, adjungerar 

(namn), (namn), (namn), (namn) och (namn) till ledamöter från nämnden i rådet för 

funktionsstödsfrågor, utser (namn) till ordförande i rådet för funktionsstödsfrågor, 

uppdrar till förvaltningen att i samråd med Funktionsrätt Göteborg fördela mandaten i 

rådet till funktionsrättsorganisationerna utifrån mandatfördelningen som beskrivs i detta 

tjänsteutlåtande och reglementet, uppdrar åt förvaltningen att under 2022 utvärdera samt 

återkomma till nämnden om formerna för rådet för funktionsstöd fyller sitt syfte, förklarar 

paragrafen omedelbart justerad.  
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Fortsättning § 131 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om rådet för funktionsstödsfrågor 

(N161-0171/21) som visas under en ajournering. En muntlig föredragning hålls av 

enhetschef Kvalitet och utveckling Anna Lifjorden. 

Yrkanden 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, enligt beslutspunkter 

1, 2, 5, 6 och 7, om införande av råd för funktionsstödsfrågor.   

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att Åsa Hartzell (M), Jens Adamik (L), Åsa Nilsen 

(FI) och Eva Svensson (D) adjungeras till rådet, enligt beslutspunkt 3. 

Håkan Hallengren (S) yrkar att Joakim Berlin (S) adjungeras till rådet, enligt beslutspunkt 

3. 

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att Åsa Hartzell (M) utses till ordförande i rådet, 

enligt beslutspunkt 4. 

Justering 
Den 16 juni 2021. 
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§ 132, N161-0608/21 (0406/21) 

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central 
medborgarbudget 
En remiss har inkommit om motion att införa en central medborgarbudget, att stadens 

anställda ska utbildas i medborgardeltagande och att ett medborgarcentrerat arbetssätt 

samt att ett bättre samarbete med civilsamhället ska etableras.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker motionen om att införa en central 

medborgarbudget.   

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 25 maj 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker motionen om att införa en central 

medborgarbudget med de synpunkter som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande, 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret 

och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

M, L och KD har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 16 juni, protokolls-

bilaga 1. M, L och KD yrkar att nämnden avslår motionen om att införa en central 

medborgarbudget.  

Yrkanden 
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka 

motionen om att införa en central medborgarbudget. 

Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar med instämmande av Peter Svanberg (D), 

Krista Femrell (SD) och Håkan Hallengren (S) bifall till yrkande från M, L och KD att 

avstyrka motionen. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena från förste vice ordförande 

Jens Adamik (L) och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI), och finner att förste vice 

ordförande Jens Adamik (L) yrkande om att avstyrka motionen vinner bifall. Votering 

begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att avstyrka motionen om att införa en central medborgarbudget.  

Nej-röst för att tillstyrka motionen. 
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Fortsättning § 132 

Omröstning 
Håkan Hallengren (S), Klas Eriksson (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), 

Joakim Hagberg (S), Andreas Fock (KD), Peter Svanberg (D), Krista Femrell (SD) och 

ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

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

röstar nej. 

Med åtta röster ja och tre nej, avstyrker nämnden motionen om att införa en central 

medborgarbudget.  

Justering 
Den 16 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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§ 133, Dnr N161-0748/21 (0330/20) 

Remiss från stadsledningskontoret om Göteborgs Stads 
riktlinje för arbetet mot radikalisering och våldsbejakande 
extremism 
En remiss har inkommit om förslag till riktlinje för stadens arbete mot radikalisering och 

våldsbejakande extremism, vars syfte är att säkerställa roll- och ansvarsfördelning mellan 

kommunstyrelsen och övriga nämnder och bolagsstyrelser. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remiss om Göteborgs Stads riktlinje för 

arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering med de synpunkter som 

framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 27 maj 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remiss om Göteborgs Stads 

riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering med de synpunkter 

som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande, översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret och förklarar paragrafen 

omedelbart justerad. 

FI, V och MP har inkommit med ett skriftligt yrkande utan datum, protokollsbilaga 2. FI, 

V och MP yrkar att nämnden avstyrker förslag på riktlinje mot våldsbejakande extremism 

och radikalisering med motiveringen att riktlinjen i sin nuvarande form riskerar att leda 

till godtycklighet och diskriminering och översänder yrkandet till kommunstyrelsen. 

SD har inkommit med ett yrkande daterat den 13 juni 2021, protokollsbilaga 3. SD yrkar 

att nämnden kompletterar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsledningskontoret med 

tydliga inriktningar avseende förebyggande åtgärder, brottsbekämpning samt 

internationella insatser, utefter förslag i bilaga 1 (i protokollsbilaga 3) i nämndens 

utlåtande till Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och 

radikalisering, tillstyrker remiss om Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot 

våldsbejakande extremism och radikalisering med de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande med 

föreslagna kompletteringar enligt attsats 1, som ett eget yttrande till stadslednings-

kontoret. 
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Fortsättning § 133 

Yrkanden 
Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar med instämmande av Peter Svanberg (D) 

bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka remissen om riktlinje för arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Sophia Nilsson (MP) yrkar att remissen avstyrks.  

Krista Femrell (SD) yrkar bifall till yrkande från SD om att tillstryka remissen med vissa 

tillägg. Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar avslag på yrkande från SD. 

Sophia Nilsson (MP) yrkar bifall till yrkande från FI, V och MP om att avstyrka 

remissen. Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar avslag på yrkande från FI, V och 

MP. 

Propositionsordning (remiss) 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena från förste vice ordförande 

Jens Adamik (L) och Sophia Nilsson (MP), och finner att förste vice ordförande Jens 

Adamik (L) yrkande att tillstryka remissen vinner bifall. Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att tillstyrka remiss om riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism.  

Nej-röst för att avstyrka remissen. 

Omröstning (remiss) 
Håkan Hallengren (S), Klas Eriksson (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), 

Joakim Hagberg (S), Andreas Fock (KD), Peter Svanberg (D), Krista Femrell (SD) och 

ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

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

röstar nej. 

Med åtta röster ja och tre röster nej, tillstyrker nämnden remiss om riktlinje för arbetet 

mot radikalisering och våldsbejakande extremism.  

Propositionsordning (yrkande SD) 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena från förste vice ordförande 

Jens Adamik (L) och Krista Femrell (SD), och finner att förste vice ordförande Jens 

Adamik (L) yrkande att avslå yrkande från SD vinner bifall. 

Justering 
Den 16 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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§ 134, Dnr N161-0779/21 (0199/17) 

Remiss från byggnadsnämnden om Ny översiktsplan för 
Göteborg (utställningsskede) 
En remiss har inkommit om ny översiktsplan för Göteborg med inriktningen tät och grön 

blandstad genom kompletteringar av den byggda staden i kombination med byggande i 

strategiska knutpunkter. Översiktsplanen är nu i utställningsskedet, vilket innebär att 

möjligheten att komma med förslag om nya inriktningar är begränsad. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslaget till ny översiktsplan för Göteborg 

med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 

byggnadsnämnden.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 26 maj 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till ny översiktsplan för 

Göteborg med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet, översänder 

tjänsteutlåtandet som eget yttrande till byggnadsnämnden och förklarar paragrafen 

omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka förslaget 

till ny översiktsplan för Göteborg.  

Protokollsanteckning 
Krista Femrell (SD) meddelar att SD avstår från att delta i beslutet. 

Justering 
Den 16 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 16 (24) 

§ 135, Dnr N161-0022/21 

Extra månadsuppföljning maj 2021 
Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta den månatliga uppföljningen av samtliga 

nämnders driftbudgetar, varför förvaltningen har upprättat en extra månadsuppföljning.  

Resultatet till och med maj 2021 visar ett överskott på 29,5 miljoner kronor, och prognos 

för helåret 2021 är en budget i balans. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per 

maj 2021. 

Handling 
Förvaltningen har den 11 juni 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande. Förvaltningen föreslår 

att nämnden godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per maj 2021. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om det ekonomiska läget (N161-

0171/21) som visas under en ajournering. En muntlig föredragning hålls av ekonomichef 

Kamila Othman. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna extra 

månadsuppföljning för maj 2021.  

Justering 
Den 16 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 17 (24) 

§ 136, Dnr N161-0322/21 (1939/17) 

Etablering av bostad med särskild service vid Svante Orells 
väg på Styrsö 
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg beslutade i december 2017 att begära en förstudie 

med kostnadskalkyl för att utreda förutsättningarna för att på Styrsö skapa en bostad med 

särskild service. Totalt handlar det om åtta lägenheter samt gemensamhets- och 

personalutrymme. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner etablering av bostad med särskild service 

med åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid Svante Orells 

väg 14 på Styrsö. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 17 maj 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner etablering av bostad med särskild 

service med åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid Svante Orells 

väg 14 på Styrsö och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

etableringen av bostad med särskild service på Styrsö. 

Justering 
Den 16 juni 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 18 (24) 

§ 137, Dnr N161-0019/21 

Medgivande av rätt att delta på distans på nämndens 
sammanträden efter 2021-06-30 
Med hänsyn till pandemin kopplad till covid-19 har kommunfullmäktige den 10 juni 2021 

beslutat att möjligheten att delta vid nämnders sammanträden på distans ska förlängas 

med ytterligare ett halvår till och med den 31 december 2021. Nämnden för funktionsstöd 

håller sedan den 4 januari 2021 sina sammanträden på distans, med bibehållet arvode till 

de förtroendevalda som deltar på detta sätt. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd medger för ledamöter och ersättare samt personal-

företrädare rätten att delta på nämndens sammanträden på distans, enligt tjänste-

utlåtandets bilaga 1. Detta beslut gäller från och med 2021-07-01 till och med 

2021-12-31.  

2. Nämnden för funktionsstöd godkänner att förrättningsarvode och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår till ledamöter och ersättare som deltar på eller 

närvarar vid nämndens sammanträden på distans. Detta beslut gäller från och 

med 2021-07-01 till och med 2021-12-31.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 10 juni 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden medger för ledamöter och ersättare samt 

personalföreträdare rätten att delta på nämndens sammanträden på distans, enligt tjänste-

utlåtandets bilaga 1 – detta beslut gäller från och med 2021-07-01 till och med 2021-12-

31 och godkänner att förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår 

till ledamöter och ersättare som deltar på eller närvarar vid nämndens sammanträden på 

distans – detta beslut gäller från och med 2021-07-01 till och med 2021-12-31.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att medge rätten att 

delta på sammanträden på distans, med förrättningsarvode och ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

Justering 
Den 16 juni 2021.  

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 19 (24) 

§ 138, Dnr N161-0636/21 (3.5.1-06837/2021) 

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg om verk-
ställighet av socialtjänstinsatser med anledning av utbrottet 
av covid-19 
Inspektionen för vård och omsorg fick under utbrottet av covid-19 i staden uppgifter från 

stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda att tvångs- och begränsningsåtgärder hade tillämpats 

inom verksamheten. Förvaltningen konstaterar att det gällde tre bostäder med särskild 

service där de boendes tillgång till vissa gemensamhetsutrymmen under en period hade 

begränsats. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens svar om verkställighet av 

socialtjänstinsatser i samband med utbrottet av covid-19.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 21 maj 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens svar om verk-

ställighet av socialtjänstinsatser i samband med utbrottet av covid-19, översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna svaret 

om verkställighet av socialtjänstinsatser i samband med utbrottet av covid-19. 

Justering 
Den 16 juni 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 20 (24) 

§ 139 

Anmälan av ordförandebeslut  
På sammanträdet den 16 juni 2021 ska fattade ordförandebeslut anmälas nämnden. Inga 

ordförandebeslut har fattats.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ärendet om anmälan av ordförandebeslut 

till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att anmälan av ordförandebeslut antecknas till 

protokollet.  

Justering 
Den 16 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 21 (24) 

§ 140 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet den 16 juni 2021 föreligger följande sammanställning av fattade 

delegationsbeslut: 

Anmälan av delegationsbeslut 2021-06-16 (N161-0631/21) 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående sammanställning av fattade 

delegationsbeslut till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att sammanställningen av delegationsbesluten 

antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 16 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 22 (24) 

§ 141 

Inkomna skrivelser och handlingar 
Vid sammanträdet den 16 juni 2021 föreligger följande inkomna skrivelser och andra 

angelägna handlingar: 

Nämndens presidium 

Anteckningar från möte den 2 juni 2021 (N161-0018/21) 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

Protokoll från möte den 9 juni 2021 

Förvaltningens diarium N161- 

Förteckning över registrerade ärenden och handlingar (postlista), från 2021-05-05 till 

2021-06-02 

Kommunfullmäktige 

Beslut den 20 maj 2021 § 29 om retroaktiv utbetalning av arvoden 2021 (N161-0015/21) 

Kommunstyrelsen 

Beslut den 21 april 2021 § 326 om svar på remiss från Finansdepartementet om 

betänkandet ”En gemensam angelägenhet” – nämnden svarade den 22 mars 2021 § 69 

(N161-0530/21) 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående skrivelser och handlingar till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att skrivelserna och handlingarna antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 16 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 23 (24) 

§ 142 

Anmälan av protokoll från nämndens individutskott 
Vid sammanträdet den 16 juni 2021 föreligger följande protokoll från nämndens 

individutskott: 

Protokoll (nr 7) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2021-05-18 §§ 74-91 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående protokoll från nämndens 

individutskott till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att protokollet från nämndens individutskott 

antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 16 juni 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 24 (24) 

§ 143 

Övrigt 
D ställer fråga om avvecklingen av verksamheter inom ”Vida” och ”Steget vidare” under 

hösten 2021, som drivs av socialförvaltning Hisingen men där förvaltningen för 

funktionsstöd ansvarar för daglig verksamhet som är knuten till dessa. Avdelningschef 

Daglig verksamhet och stöd Ingela Johansson meddelar att de brukare som berörs har 

informerats, och att förvaltningen söker nya företagsplaceringar för dessa. De totalt fem 

av förvaltningens brukare som berörs kommer att få behålla sin kontaktpersonal.  

Frågan besvarades under punkt 6 i dagordningen ”Förvaltningsdirektören informerar” (§ 

130). 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående frågor och svar till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att det övriga antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 16 juni 2021. 

 

 

 

 


