
 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 1 (29) 

Protokoll (nr 8) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 
Tid: 14:00-16:15 

Ajourneringar: 14:05-14:30, 14:35-15:05, 15:10-15:15, 15:20-15:30, 15:35-15:45, 

16:00-16:10 

Plats: Selma Lagerlöfs center, Selma Lagerlöfs torg 2 

samt distans via Microsoft Teams 

Paragrafer: 144-168 

Närvarande 

Ledamöter 

Åsa Hartzell (M) Ordförande  

Åsa Nilsen (FI) Andre vice ordförande  

Ledamöter på distans 

Håkan Hallengren (S)  

Alice Vernersson (V) 

Eva Svensson (D) 

Jens Adamik (L) Förste vice ordförande  

Sophia Nilsson (MP)  

Joakim Hagberg (S) 

Andreas Fock (KD) 

Peter Svanberg (D)   

Krista Femrell (SD) 

Övriga ersättare på distans 

Bruno Tiozzo (M) 

Dragana Todorovic (S) 

Ulla Ekman (V) 

Klas Eriksson (D) 

Mattias Gerdås (L) 

Rebecca Hedström (MP) §§ 144-153 

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 Norlander, HR-chef Pierre Dikanda, förvaltningscontroller Moa 

Ohlsson, avdelningschef Bostad med särskild service Björn Lind, avdelningschef 

Myndighet och socialpsykiatri Monica Sörensson, enhetschef Informations- och 

ärendehantering Anita Almquist, nämndsekreterare Julia Andersson, nämndsekreterare 

Nämnden för funktionsstöd 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 2 (29) 

Mimmi Rommefeldt, förvaltningsjurist Christopher Runeberg § 149, socialrättsjurist 

Therese Josefsson § 149, verksamhetschef Myndighet och socialpsykiatri Camilla 

Hesselroth, enhetschef Kvalitet och utveckling Anna Lifjorden § 151, planeringsledare 

Kvalitet och utveckling Anneli Jonebrant § 151, enhetschef Myndighet och 

socialpsykiatri Helena Wikman Ericson 

Personalföreträdare på distans 

Dennis Björk (Kommunal), Jonas Parsmo (TCO), Christina Matsdotter (Saco) 

 

Justeringsdag: 2021-08-25 
 

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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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 3 (29) 

§ 144 

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

har kallats till sammanträdet den 25 augusti 2021. Vid sammanträdets öppnande saknas 

en ersättare. 

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 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 4 (29) 

§ 145 

Fastställande av dagordning 
Inga övriga ärenden eller frågor anmäls för att tas upp på sammanträdet den 25 augusti 

2021. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd fastställer den liggande dagordningen. 

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

Justering  
Den 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 5 (29) 

§ 146 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering av 
protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 25 augusti 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 25 augusti 

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 25 augusti 2021 och plats 

till Selma Lagerlöfs torg 2. 

Justering  
Den 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 6 (29) 

§ 147 

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

sammanträdet den 25 augusti 2021 har möjlighet att anmäla detta. Ingen anmäler jäv. 

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 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 7 (29) 

§ 148 

Förvaltningsdirektören informerar 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist går igenom läget under sommaren. De har varit 

mycket få smittade av covid-19 i förvaltningens verksamheter, och bemanningen av bland 

annat sjuksköterskor har överlag fungerat bra. Vidare utgår information om upprättade 

Lex Sarah-anmälningar och de verksamhetstillsyner som har gjorts av Inspektionen för 

vård och omsorg. När det gäller den rapport om tystnadskultur som Göteborgs Stad har 

beställt, så kommer förvaltningen arbeta med frågan utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 

tillsammans med de fackliga. Information ges även om hemställan från kommunstyrelsen 

om att stärka arbetet för utbildningsinsatser.  

Stabs-, säkerhets- och kommunikationschef Maria Berntsson meddelar att stadslednings-

kontoret har begärt in uppgifter utifrån hur förvaltningen arbetar med trygghetsfrämjande 

och brottsförebyggande åtgärder. Information utgår därtill om utbildningar och 

studiebesök för nämnden under hösten. Utbildningar kommer att ske innan 

sammanträdena i september, oktober och december medan studiebesök planeras för 

november.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningsdirektörens information om 

sommarens läge, rapporten om tystandskultur och studiebesök för nämnden till 

protokollet.  

Handling 
Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om sommarens läge, rapporten 

om tystandskultur och studiebesök för nämnden (N161-0171/21) som visas under en 

ajournering. 

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

protokollet. 

Justering 
Den 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 8 (29) 

§ 149, Dnr N161-0456/21 

Uppdrag till förvaltningen om åtgärder för att motverka fusk 
inom assistansområdet 
Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att redovisa åtgärder mot fusk med assistans-

ersättning samt att samverka med funktionshinderrörelsen i detta arbete. Förvaltningen 

återkommer nu med en återrapportering.  

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens återrapportering av 

uppdraget att motverka fusk med assistansersättning.  

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 20 januari 2021 § 35 

fullgjort.  

3. Nämnden för funktionsstöd antecknar till protokollet att förvaltningen vid behov 

återkommer med förslag på ytterligare åtgärder.  

Tidigare behandling 
Ärendet uppdrogs till förvaltningen den 20 januari 2021 § 35. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 9 augusti 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens återrapportering av 

uppdraget att motverka fusk med assistansersättning, förklarar uppdraget från den 20 

januari 2021 § 35 fullgjort och antecknar till protokollet att förvaltningen vid behov 

återkommer med förslag på ytterligare åtgärder. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om uppdraget om åtgärder mot 

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

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att rapporten om förvaltningens åtgärder godkänns. 

Justering 
Den 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 9 (29) 

§ 150, Dnr N161-0970/21 

Uppdrag till förvaltningen om införande av frågestund på 
distans för allmänheten 
Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att möjliggöra för frågestund på distans för 

allmänheten under 2021. Förvaltningen återkommer nu med förslag på upplägg.   

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd inför frågestund på distans för allmänheten, enligt 

förvaltningens tjänsteutlåtande. Beslutet gäller till och med den 31 december 

2021. 

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 19 maj 2021 § 117 

fullgjort. 

Tidigare behandling 
Ärende uppdrogs till förvaltningen den 19 maj 2021 § 117. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 11 augusti 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner införandet av frågestund på 

distans för allmänheten enligt förvaltningens tjänsteutlåtande till och med den 31 

december 2021 och förklarar uppdraget från den 19 maj 2021 § 117 fullgjort. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om införande av 

frågestund på distans för allmänheten.  

Justering 
Den 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 10 (29) 

§ 151, Dnr N161-1043/21 (0397/19) 

Uppdrag från kommunfullmäktige om genomlysning av 
ledsagningen för ökat inflytande samt förbättringar inom 
befintlig ledsagning och ledsagarservice 
Kommunfullmäktige har uppdragit stadsledningskontoret att tillsammans med nämnden 

för funktionsstöd utreda förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagar-

service. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd antecknar rapporten, med förslag på förbättringar 

inom ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att 

se över hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas, till protokollet.  

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget i kommunfullmäktiges budget 

2021 med flerårsplaner 2022 och 2023, att genomföra en genomlysning av 

ledsagningen för att se över hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas, 

fullgjort.  

3. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningsdirektören i uppdrag att genomföra en 

analys av vilka av rapportens förslag som förvaltningen bör arbeta vidare med 

och återkommer till nämnden för beslut. 

4. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen.  

5. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande för 

kännedom till äldre samt vård- och omsorgsnämnden.  

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

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden antecknar rapporten, med förslag på 

förbättringar inom ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen 

för att se över hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas, till protokollet; 

förklarar uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2021 med flerårsplaner 2022 och 2023, 

att genomföra en genomlysning av ledsagningen för att se över hur den enskildes 

inflytande kan öka och utvecklas, fullgjort; ger förvaltningsdirektören i uppdrag att 

genomföra en analys av vilka av rapportens förslag som förvaltningen ska arbeta vidare 

med; översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande för kännedom till äldre samt vård- och omsorgsnämnden. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om ledsagning och ledsagar-

service (N161-0171/21) som visas under en ajournering. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 11 (29) 

Fortsättning § 151 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) yrkar med instämmande av Håkan Hallengren (S) 

att punkt 3 i förvaltningens förslag till beslut korrigeras så att förvaltningen ska åter-

komma till nämnden för beslut. 

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anteckna rapporten 

och förklara uppdraget fullgjort, med ovanstående korrigering. 

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 12 (29) 

§ 152, Dnr N161-0004/21 

Ändring i delegationsordning 2021 avseende statsbidrag och 
begäran om allmän handling 
Delegationsordningen ses regelbundet över och ändringar eller tillägg görs med anledning 

av uppmärksammade och förändrade behov i verksamheterna. De nu föreslagna 

ändringarna avser statsbidrag samt utlämnande av allmän handling. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag till ändringar i 

delegationsordningen enligt tjänsteutlåtandets bilaga. 

2. Nämnden för funktionsstöd delegerar beslutanderätten enligt förvaltningens 

förslag till ändrad delegationsordning till förvaltningsdirektören.  

3. Nämnden för funktionsstöd antecknar att förvaltningsdirektören avser vidare-

delegera beslutanderätten till den befattningsnivå som anges i förvaltningens 

förslag till ändrade avsnitt i delegationsordningen.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 14 juli 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar 

i delegationsordningen enligt tjänsteutlåtandets bilaga, delegerar beslutanderätten enligt 

förvaltningens förslag till ändrad delegationsordning till förvaltningsdirektören och 

antecknar att förvaltningsdirektören avser vidaredelegera beslutanderätten till den 

befattningsnivå som anges i förvaltningens förslag till ändrade avsnitt i delegations-

ordningen. 

Yrkanden 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till ändringar i 

delegationsordningen. 

Justering 
Den 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 13 (29) 

§ 153, Dnr N161-0022/21 

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

nämnders driftbudgetar, varför förvaltningen har upprättat en extra månadsuppföljning. 

Resultatet till och med juli 2021 visar ett överskott på 39,2 miljoner kronor, och prognos 

för helåret 2021 är en budget i balans. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per juli 

2021. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 19 augusti 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande. Förvaltningen 

föreslår att nämnden godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per juli 2021. 

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

0171/21) som visas under en ajournering.  

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

extra månadsuppföljningen. 

Justering 
Den 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 14 (29) 

§ 154, Dnr N161-0988/21 

Behovs- och produktionsplan för bostäder med särskild 
service 2022-2025 
Nämnden har i kommunfullmäktiges budget 2021 fått i uppgift att utifrån inventering och 

beskrivning av behov upprätta en plan för bostäder med särskild service. Planen utgör ett 

underlag för nämndens lokalbehovsplanering, stadsledningskontorets lokalförsörjnings-

plan samt för stadens investeringsbudget. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förslag på Behovs- och produktionsplan 

för bostäder med särskild service 2022-2025. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder planen för information till kommun-

styrelsen, fastighetsnämnden, lokalnämnden och byggnadsnämnden. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

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

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslag på Behovs- och 

produktionsplan för bostäder med särskild service 2022-2025, översänder planen för 

information till kommun-styrelsen, fastighetsnämnden, lokalnämnden och 

byggnadsnämnden och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

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

och produktionsplanen.  

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Fastighetsnämnden 

Lokalnämnden 

Byggnadsnämnden 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 8) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 15 (29) 

§ 155, Dnr N161-0729/21 (0403/21) 

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om 
att anlägga en demensby  
En remiss har inkommit om en motion att anlägga en demensby, med sista svarsdag den 

31 augusti 2021. Brukare med demens finns i nämndens målgrupp även om motionen i 

stort fokuserar på målgruppen äldre. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker motionen om att anlägga en demensby. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 

stadsledningskontoret. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 1 juli 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande bilaga. 

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen om att anlägga en demensby, 

översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till stadsledningskontoret och förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avstyrka 

motionen om att anlägga en demensby.  

Sophia Nilsson (MP) yrkar att motionen om att anlägga en demensby ska tillstyrkas. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena, och finner att förste vice 

ordförande Jens Adamiks (L) yrkande att avstyrka motionen vinner bifall. 

Justering 
Den 25 augusti 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 16 (29) 

§ 156, N161-0882/21 (0678/21) 

Remiss från Socialdepartementet om betänkandet Boende på 
(o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service 
för vuxna enligt LSS 
En remiss om betänkande har inkommit om merkostnader i bostad med särskild service 

enligt LSS, med sista svarsdag den 27 augusti 2021. I betänkandet föreslås det att staten 

via Försäkringskassan ska förenkla för den enskilde att erhålla ersättning för mer-

kostnader för boende i bostad med särskild service. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker Socialdepartementets betänkande Boende 

på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt 

LSS (SOU 2021:14). 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 9 augusti 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker Socialdepartementets betänkande 

Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt 

LSS (SOU 2021:14) och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

Socialdepartementet. 

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

Socialdepartementets betänkande.  

Justering 
Den 25 augusti 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Socialdepartementet 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 17 (29) 

§ 157, Dnr N161-0849/21 (0355/20)  

Remiss från stadsledningskontoret om Göteborgs Stads 
trygghetsskapande och brottsförebyggande program 

En remiss har inkommit om förslag på trygghetsskapande och brottsförebyggande 

program, med sista svarsdag den 10 september 2021. Det övergripande målet för 

programmet är att staden ska vara en trygg och säker stad där alla tar ansvar och bidrar till 

ökad trygghet och minskad brottslighet. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker Göteborgs Stads trygghetsskapande och 

brottsförebyggande program 2021-2026. Följande text läggs till under punkten 

Hur kan målgruppsperspektivet förstärkas inom ramen för mål och strategier i 

programmet?: ”Nämnden för funktionsstöd önskar att perspektiv från Göteborgs 

plan mot våld i nära relationer i högre utsträckning ska reflekterats i detta 

program och att plan mot våld i nära relationer läggs till i förteckningen av 

stödjande dokument.” 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande med 

ovanstående korrigering som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 4 augusti 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker Göteborgs Stads trygghets-

skapande och brottsförebyggande program 2021-2026 och översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

FI, V och MP har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 23 augusti 2021, 

protokollsbilaga 1. FI, V och MP yrkar att följande text läggs till i nämnden för 

funktionsstöd svar på remiss om Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsföre-

byggande program 2021-2026 under punkten Hur kan målgruppsperspektivet förstärkas 

inom ramen för mål och strategier i programmet?: ”Nämnden för funktionsstöd önskar 

att perspektiv från Göteborgs plan mot våld i nära relationer i högre utsträckning ska 

reflekterats i detta program och att plan mot våld i nära relationer läggs till i för-

teckningen av stödjande dokument” och att följande text läggs till i nämnden för 

funktionsstöd svar på remiss om Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsföre-

byggande program 2021-2026 under punkten Ytterligare kommentarer?: 

”Användandet av rutinaktivitetsteorin bör problematiseras i programmet. Kriminologisk 

forskning visar att det inte är effektivt att enbart fokusera på övervakning och väktare, 

utan det som ger effekt är förebyggande åtgärder och att människor känner sig delaktiga i 

samhället” – i övrigt ska förslag till beslut bifallas.   

 



Protokoll (nr 8) 
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Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 18 (29) 

Fortsättning § 157 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) yrkar med instämmande av Håkan Hallengren (S) 

bifall till skriftligt yrkande från FI, V och MP om att göra två tillägg till förvaltningens 

svar. 

Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar bifall till första tillägget i det skriftliga 

yrkande från FI, V och MP, samt i övrigt till förvaltningens förslag till svar. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena och finner att förste vice 

ordförande Jens Adamiks (L) yrkande om första tillägget till svar vinner bifall. Votering 

begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att bifalla förste vice ordförande Jens Adamiks (L) yrkande om första tillägget 

till svar. 

Nej-röst för att bifalla andre vice ordförande Åsa Nilsens (FI) yrkande om båda tillägg till 

svar. 

Votering 
Eva Svensson (D), första vice ordförande Jens Adamik (L), Andreas Fock (KD), Peter 

Svanberg (D), Krista Femrell (SD) och ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Håkan Hallengren (S), Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP), Joakim Hagberg (S) 

och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) röstar nej. 

Med sex röster ja mot fem röster nej bifaller nämnden förste vice ordförande Jens 

Adamiks (L) yrkande om det första tillägget i det skriftliga yrkande från FI, V och MP 

samt i övrigt till förvaltningens förslag till svar. 

Justering 
Den 25 augusti 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 19 (29) 

§ 158, Dnr N161-1082/21 (1434/20) 

Remiss från stadsledningskontoret om arbets-
rehabiliteringens organisatoriska hemvist 
En remiss har inkommit om rapport om arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, 

med sista svarsdag den 1 september 2021. Enligt förslaget ska nämnden för arbets-

marknad och vuxenutbildning utöka sin verksamhet inom kompetenscenter till att 

verkställa samtliga beslut enligt 4 kap 4 § socialtjänstlagen.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remissen om Arbetsrehabiliteringens 

organisatoriska hemvist med de synpunkter som framkommer i förvaltningens 

tjänsteutlåtande. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 12 augusti 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remissen om Arbets-

rehabiliteringens organisatoriska hemvist med de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret. 

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

om Arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist. 

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 20 (29) 

§ 159, Dnr N161-0106/21 

Etablering av bostad med särskild service vid Gullyckevägen 
i Billdal 
Tidigare stadsdelsnämnden Askim Frölunda Högsbo gav i november 2020 lokal-

sekretariatet i uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna att 

uppföra en bostad med särskild service vid Gullyckevägen i Billdal. Totalt handlade det 

om sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme. 

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

med sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid 

Gullyckevägen 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 20 juni 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

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

service med sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid 

Gullyckevägen och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret och lokalnämnden. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om etablering av 

bostad med särskild service vid Gullyckevägen i Billdal.  

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 21 (29) 

§ 160, Dnr N161-0407/21 

Etablering av bostad med särskild service vid Julianska 
gatan i Kortedala 
Tidigare stadsdelsnämnden Östra Göteborg gav i januari 2020 lokalsekretariatet i uppdrag 

att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för att etablera en bostad med 

särskild service vid Julianska gatan i Kortedala. Totalt handlade det om sex lägenheter 

samt gemensamhets- och personalutrymme. 

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

med sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid Julianska 

gatan i Kortedala. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 30 juni 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

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

service med sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid Julianska 

gatan i Kortedala och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret och lokalnämnden. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om etablering av 

bostad med särskild service vid Julianska gatan i Kortedala.  

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 22 (29) 

§ 161, Dnr N161-0075/21 

Utbyggnad av bostad med särskild service vid Knuts väg i 
Bergum 
Tidigare stadsdelsnämnden Angered gav i april 2019 lokalsekretariatet i uppdrag att 

genomföra en förstudie inklusive kostnadskalkyl för att utreda förutsättningarna för en 

utbyggnad samt ombyggnad vid BmSS vid Knuts väg i Bergum. Det handlade som minst 

om en utbyggnad med två lägenheter.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner utbyggnad med två lägenheter samt 

ombyggnad av befintligt hus av bostad med särskild service vid Knuts väg i 

Bergum. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och lokalnämnden. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 22 juni 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner utbyggnad med två lägenheter samt 

ombyggnad av befintligt hus av bostad med särskild service vid Knuts väg i Bergum och 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret 

och lokalnämnden. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om utbyggnad av 

bostad med särskild service vid Knuts väg i Bergum.  

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Lokalnämnden 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 23 (29) 

§ 162 

Yrkande S och D. Avveckla tystandskulturen och förstärk 
personalens säkerhet 
Enligt yrkande från S och D behöver bland annat en enkätundersökning göras i 

förvaltningen om otillåten påverkan samt riktlinjerna för personsäkerhet och 

polisanmälan genomlysas.  

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd bordlägger yrkande från S och D om tystnadskultur 

och personalens säkerhet. Yrkandet tas upp igen på sammanträdet den 22 

september 2021. 

Handlingar 
S och D har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 25 augusti 2021, 

protokollsbilaga 2. S och D yrkar att förvaltningsdirektören får i uppdrag att omedelbart 

genomföra en frivillig och anonym enkätundersökning, riktad till alla medarbetare, om 

upplevelser av otillåten påverkan, hot, interna repressalier och tystnadskultur på 

arbetsplatsen och/eller i samband med arbete, enkätens resultat ska sammanställas och 

presenteras för nämnden i sin helhet, uppdraget ska samverkas med berörda fackliga 

parter; förvaltningsdirektören får i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för 

personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal 

riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela förvaltningen. 

Förvaltningsdirektören ska också föreslå hur förvaltningen ytterligare kan förstärka 

medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med 

berörda fackliga parter och att förvaltningsdirektören får i uppdrag att se över placering 

av och säkerheten i och omkring de lokaler som förvaltningen använder i utsatta och 

särskilt utsatta områden.  

Yrkande 
Sophia Nilsson (MP) yrkar med instämmande av Håkan Hallengren (S) att yrkandet från 

S och D bordläggs till nästkommande sammanträde.  

Justering 
Den 25 augusti 2021 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 24 (29) 

§ 163, Dnr N161-1186/21 (3.7.1-27948/2021) 

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg gällande boende 
Kryddvägen 10 i Angered 
Inspektionen för vård och omsorg har den 21 juli 2021 förelagt nämnden att avhjälpa 

missförhållanden som den 19 juli 2021 framkommit vid inspektion på boende 

Kryddvägen 10 i Angered. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner och ställer sig bakom redovisningen av 

åtgärder gällande boende Kryddvägen 10 i Angered. 

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 22 juli 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två tillhörande 

bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner och ställer sig bakom 

redovisningen av åtgärder gällande boende Kryddvägen 10 i Angered, översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel om metoder och arbetssätt (N161-

0171/21) som visas under en ajournering.  

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

godkänner redovisningen av åtgärder gällande boende Kryddvägen 10 i Angered. 

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg  

 

  



Protokoll (nr 8) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 25 (29) 

§ 164 

Anmälan av ordförandebeslut  
Vid sammanträdet den 25 augusti 2021 anmäls följande fattade ordförandebeslut: 

Ordförandebeslut efter tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg gällande boende 

Kryddvägen 10 i Angered (N161-1186/21) 

Ordförandebeslut om införande av frågestund på distansför allmänheten den 25 augusti 

2021 (N161-0970/21) 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar anmälan av ovanstående ordförandebeslut 

till protokollet. 

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

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 8) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 26 (29) 

§ 165 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet den 25 augusti 2021 föreligger följande sammanställning av fattade 

delegationsbeslut: 

Anmälan av delegationsbeslut 2021-08-25 (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 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 27 (29) 

§ 166 

Inkomna skrivelser och handlingar 
Vid sammanträdet den 25 augusti 2021 föreligger följande inkomna skrivelser och andra 

angelägna handlingar: 

Nämndens presidium 

Anteckningar från möte den 18 augusti 2021 (N161-0018/21) 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

Protokoll från möte den 18 augusti 2021 

Förvaltningens diarium N161- 

Förteckning över registrerade ärenden och handlingar (postlista), från 2021-06-03 till 

2021-08-17 

Kommunfullmäktige 

Beslut från kommunfullmäktige 2021-06-10 §17 om förlängning av digitalt deltagande på 

sammanträden till och med 2021-12-31 

Kommunstyrelsen 

Beslut från kommunstyrelsen 2021-05-19 om uppdrag gällande hur stadens arbete med 

funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd  

Inspektionen för vård och omsorg 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2021-06-22 efter tillsyn av socialtjänst-

insatser i Göteborgs Stad under pandemin 

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 25 augusti 2021. 
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Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 28 (29) 

§ 167 

Anmälan av protokoll från nämndens individutskott 
Vid sammanträdet den 25 augusti 2021 föreligger följande protokoll från nämndens 

individutskott: 

Protokoll (nr 8) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2021-06-08, §§ 92-112 

Protokoll (nr 9) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2021-06-29, §§ 113-138 

Protokoll (nr 10) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2021-07-20, §§ 139-160 

Protokoll (nr 11) Nämnden för funktionsstöds individutskott 2021-08-10, §§ 161-174 

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 25 augusti 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll (nr 8) 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 
 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], protokoll 29 (29) 

§ 168 

Övrigt 
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist informerar om att avdelningschef Myndighet och 

socialpsykiatri Monica Sörensson snart kommer att gå i pension. Ordförande Åsa Hartzell 

(M) tackar avdelningschefen för gott samarbete. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar ovanstående information till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att den övriga informationen antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 25 augusti 2021. 

 

 

 

 


