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Tilläggsyrkande om 
verksamhetsnomineringar 
 

 

Förslag till beslut  
I nämnden: 

Nämnden för funktionsstöd översänder följande verksamhetsnomineringar till 

kommunstyrelsen utöver de nomineringar som förvaltningen föreslagit, i 

prioritetsordning lagt före förvaltningens förslag. 

 

 

 

1. Att lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet ska avskaffas. 

Möjligheten för idéburna aktörer att driva daglig verksamhet och brukares 

valfrihet ska öka. 

 

2. Att fler personer med normbrytande funktionalitet ska anställas och fler 

praktiktjänster omvandlas till anställningar. 

 

 

3. Antalet fria resor inom färdtjänsten ska utökas. 

 

 

4. Att utöka möjligheten till att fler får insatsen korttidshem. 

 

5. Att utöka lägerverksamheten under sommaren  

 

6. Att personer i daglig verksamhet ska ges möjlighet till fyra veckors ledighet på 

sommaren med bibehållen habiliteringsersättning och behålla ersättningen vid 

sjukfrånvaro. 
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7. Att nya former av arbetstidsinnovationer, bland annat riktade till nattarbetande 

medarbetare, ska tas fram i nära dialog med de fackliga organisationerna. 

 

8. Att målet för antal medarbetare per chef ska vara max 25 personer. 

 

9. Att utbildningsinsatser ska genomföras för chefer i hur de ska agera om en 

medarbetare utsätts för våld i nära relation. 

 

 

10. Att nämnden för funktionsstöd tar fram tidsatta effektmål för arbetet mot våld i 

nära relationer. 

 

11. Att implementera tillitsbaserat ledarskap genom en extra satsning på 

kompetensutveckling genomföras. 

 

12. Att alla chefer ska genomgå utbildning i diskrimineringslagen.  

 

13. Att utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska 

kompetensen i Nämnden för funktionsstöds verksamheter. 

 

14. Att skyltar ska sättas upp som visar att ledarhundar och servicehundar är 

välkomna i alla förvaltningen för funktionsstöds publika lokaler. 

 

 

15. Att nämnden för funktionsstöd ska ta fram klimatbudgetar. 

 

16. Att förvaltningen för funktionsstöd ska plastbanta genom att minska inköpen och 

användningen av plastprodukter och engångsartiklar. 

 

17. Att andelen ekologisk mat ska öka till minst 60 procent och vara närproducerad i 

så stor utsträckning som möjligt. 

 

18. Att vegetarisk kost ska vara förstahandsalternativ i de verksamheter där personer 

vistas men inte bor, inklusive vid kurser och konferenser. 

 

19. Att samtliga nämnder ska arbeta med kompetensutveckling i 

medborgardeltagande och ett medborgarcentrerat arbetssätt. 
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20. Att mensskydd ska finnas tillgängligt på alla förvaltningens verksamheter. 

 

Yrkandet 
Nämnden för funktionsstöd är underfinansierad med 100 miljoner för 2022. Vi 

rödgrönrosa och S har lagt förslag för att åtgärda detta. Förslaget har dessvärre inte fått 

gehör från övriga partier. Det sätter nämnden i en svår ekonomisk situation, och 

försämrar för brukare. Det gör behovet av proaktiva verksamhetsnomineringar för 2023 

större 

Vi rödgrönrosa vill skapa ett jämlikt, jämställt och hållbart Göteborg. För nämnden för 

funktionsstöd vill vi därför främja likvärdig behandling för brukare. Vi vill att nämnden 

ska erbjuda en stark välfärd där individen får sina behov tillgodosedda och har 

möjligheten att utvecklas och att leva ett gott liv utifrån sin fulla potential.  

Det finns stora skillnader i livsvillkor mellan människor Göteborg. Personer med 

normbrytande funktionalitet har oftare sämre fysisk och psykisk hälsa, lägre inkomst, och 

en sämre förankring i arbetslivet. Vi rödgrönrosa vill agera för att minska dessa 

skillnader.  

Vi vill att nämnden för funktionsstöd ger en likvärdig service med hög kvalitet för en 

ökad delaktighet för våra brukare. Detta ska säkerställas i nämndens verksamheter. En 

välfärd av hög kvalitet är en förutsättning för människors välmående och frihet. 

Medarbetare är vår viktigaste resurs för att ge en stark och hållbar välfärd. Därför vi 

rödgrönrosa vill erbjuda goda arbetsvillkor och en hälsofrämjande arbetsmiljö för alla 

anställda i våra verksamheter. Vi befinner oss i ett klimatnödläge där alla förvaltningar 

måste ställas om för att bidra till miljö- och klimatmålen.  

Utöver de verksamhetsnomineringar som förvaltningen föreslagit, vill vi rödgrönrosa öka 

ambitionen ytterligare och utveckla fler områden genom att föreslå ytterligare 

verksamhetsnomineringar för att främja arbetet riktat till medarbetare och invånare. 

Förvaltningen ges i uppdrag att ge beskriva både ekonomiskeffekt och nomineringarnas 

effekt på verksamheten och hur det påverkar andra nämnders/styrelsers verksamhet. 

 

  

 

  

 


