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Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
2022-04-27 
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
Nytt ärende 

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

 
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att undersöka om och i vilken utsträckning det 

till följd av omorganisationen till de nya facknämnderna för Äldre samt vård- och 
omsorg, funktionsstöd samt de fyra Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Sydväst 
och Nordost, har uppstått organisatoriska mellanrum som leder till att människor inte 
får det stöd de har rätt till.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder vid 
identifierade brister. 

Yrkandet 

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

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

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