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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-17 

 

Tid: 14:00 – 16:00 
Plats: Distans via Microsoft Teams / Digitalt 

 

 

Närvarande 
Ledamöter 
Åsa Hartzell   (M) Ordförande 
Jens Adamik   (L) 
Åsa Nilsen   (Fi) anmält förhinder 
Joakim Berlin   (S) 
Sean Megherbi  (D) deltar ej 
Ulla Adolfsson Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 
Anne Lönnermark Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 
Elisabeth Bramfors Attention  
Christina Simonsson FUB 
Anders Andersson Strokeföreningen, Afasiföreningen 
Johanna Sandström Intresseföreningen för Schizofreni 
Lars Alfredsson NSPH Västra Götaland och Göteborg, ej närvarande 
Anders Ziethén Synskadades riksförbund 
Dennis Bokedal Astma- och Allergiföreningen 
Susanne Ottosson Rösmark RBU, ej närvarande 
Sara Frid  Göteborgs Dövas Förening 

 

Övriga  
Förvaltning 
Camilla Blomqvist Förvaltningsdirektör FFS 
Gisela Askne   Enhetschef utvecklingsenheten 
Christina Matsdotter Sekreterare 
Ulrika Landin  Verksamhetsutvecklare 
Linda Wenthe  Avdelningschef kvalitet och utveckling 
Yvonne Pontén Tf avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri, 
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Mötet öppnas  
Ordförande Åsa Hartzell 
 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna och uppmärksammar Sara Frid som är ny ledamot 
för Göteborgs Dövas förening samt Gisela Askne, chef för utvecklingsenheten.  
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Fastställande av dagordning   
 

Dagordningen fastställs med tillägg av följande punkter:  

- Krisen i Ukraina och hur förvaltningen arbetar med krishantering gällande målgrupperna  
- Yrkanden som behandlades på nämnden den 16 mars.  

 

3 

Val av justerare  
 

Anders Ziethén väljs till justerare jämte ordförande.  

 

4 

Dialogpunkter från föreningarna, inkomna frågor  
 

a) Fråga inkommen från Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg om hur staden 
hanterat pandemin och hur det fungerat i de verksamheter nämnden har ansvar för?  
 

Camilla Blomqvist beskriver att strukturen kring hanteringen av pandemin inleddes redan 
under stadsdelsorganisationen. Den anpassades och förvaltningen för funktionsstöd hade redan 
från start utarbetade rutiner på såväl enhetsnivå som övergripande nivå. Information gällande 
smittade och misstänkt rapporterades till Socialstyrelsen. Förvaltningsledningen samordnade 
varje vecka chefer för att sprida information, samordna och möjliggöra flytt av personal vid 
sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetade med kontinuitetsplanering och bemanning tillsammans 
med hälso- och sjukvårdsansvariga i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO). När 
Omikron kom uppstod stor smitta bland medarbetare vilket kulminerade i dec – jan/feb då 
förvaltningen hade en mycket hög frånvaro bland medarbetare och det var svårt att få tag i 
vikarier. Vissa arbetsuppgifter behövde prioriteras bort och medarbetare och verksamheter 
fick hjälpa varandra. Förvaltningen arbetade kontinuerligt med att få ut anpassad information 
till brukare. 

Dennis Bokedal undrar om förvaltningen har kunnat se att verksamhet blivit inställd eller att 
brukare inte fått sin insats, t.ex städning?  
 
Camilla Blomqvist svarar att det har hänt. Förvaltningen fick tillfälligt stänga daglig 
verksamhet och vissa insatser prioriterades bort, exempelvis fritidsaktiviteter. Utgångspunkten 
var att hitta andra lösningar men ibland var även det svårt då det saknades personal. 
 
Dennis Bokedal undrar om vårdinsatser har ställts in och kunde det inträffa att brukaren därför 
behövt söka vård?  
 
Camilla Blomqvist svarar att ÄVO prioriterade de med behov av hemsjukvård men att 
exempelvis utförande av ledsagning fick prioriterades ned.   
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b) Fråga inkommen från FUB om hur det fungerar idag vid ansökan om daglig verksamhet vid 
deltidsstudier samt om det finns planer på någon ändring?  
 

Yvonne Pontén svarar att det för en tid sedan kom en tydlig dom där det framgick att man inte 
har rätt till daglig verksamhet när man studerar. Inom myndighetsutövningen vägleder domar 
förvaltningens beslut. Inga förändringar övervägs i dagsläget. För personer som, innan domen 
kom, hade beslut om daglig verksamhet och studerade har kvar sitt beslut om daglig 
verksamhet, vilket förklarar skillnaden i beslut. 
 
Christina Simonsson menar att det är mycket upprörande hur man tolkar domen och att det är 
kommarrättsdom, inte lag. FUB menar vidare att det är diskriminerande att beröva personer 
inom grupp 1 denna möjlighet att förkovra sig.  
 
Yvonne Pontén svarar att förvaltningen i sin myndighetsutövning behöver vägledning för en 
likvärdig bedömning. Myndighetsutövningen utgår från lagstiftningen och förvaltningen 
kommer även fortsätt att ha domar som vägledning. Camilla Blomqvist förtydligar att alla 
domar inte går vidare till högsta förvaltningsdomstolen vilket är anledningar till förvaltningen 
även följer kammarrättsdomar. Förvaltningen använder den högsta instans som ett ärende varit 
uppe i. 
 

c) Fråga inkommen från FUB om hur Göteborg ser på domslut från Förvaltningsrätt och 
Kammarrätt som rättskälla?  
 

Yvonne Pontén svara att myndighetsutövningen försöker hålla sig à jour med aktuella domar. 
Ju högre instans ju högre vägledning.  
 

d) Fråga inkommen från Astma- och Allergiföreningen Göteborg om hur bedömning av 
assistans enligt LSS fungerar i förvaltningen för funktionsstöd i jämförelse med tidigare 
stadsdelsförvaltningar?  
 

På Dennis Bokedals förslag så omhändertas frågan genom svar på andra frågor.  
 

e) Fråga inkommen från Synskadades riksförbund Göteborg/SRF om vad som händer med 
utförandet av ledsagning när den enskilde även får beslut om hemtjänst?  
 

Gisela Askne inleder med att presentera sig själv då det är hennes första rådsmöte som ny chef 
för utvecklingsenheten.  
 
Göteborgs Stad har valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänst vilket innebär att den enskilde 
har möjlighet att välja utförare, den kommunala hemtjänsten inom äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen eller någon av de privata utförarna som staden godkänt. Staden har 
inget valfrihetssystem för ledsagning vilket innebär att all ledsagning sker i förvaltningen för 
funktionsstöds regi. Enskilda som har beslut om både hemtjänst och ledsagning enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och valt en privat utförare för hemtjänst har möjlighet att välja samma 
utförare för ledsagning. Det innebär att när en person som sedan tidigare har beslut om 
ledsagning enligt SoL också får ett beslut om hemtjänst så kan den enskilde välja att antingen 
låta ledsagningen utföras av samma utförare som hemtjänsten eller att fortsätta låta 
förvaltningen att utföra ledsagning oavsett utförare av hemtjänsten.   
Myndighetsutövningen säkerställer att det inte förekommer någon annan hantering inom 
förvaltningen. 
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f) Återkoppling avseende inkommit yrkanden till nämnd om kontanthantering  
 
Camilla Blomqvist beskriver att det i de elva tidigare förvaltningarna varit stora skillnader. 
Förvaltningen har arbetat med att få ett enhetligt sätt att arbeta med frågan. Förvaltningen 
inför en ny rutin för kontanthantering i hela förvaltning från sista mars. Tjänstutlåtandet finns 
som bilaga till protokollet.  
 

g) Återkoppling avseende frågor som ställs till rådet gällande BmSS  
 

Svar från avdelningschef Björn Lind finns som bilaga till protokollet.  
 

 
5 
Presentation av avdelning kvalitet och utveckling  
Linda Wenthe presenterar den avdelning som hon ansvara för, kvalitet och utveckling. Se bildspel.  

 
6 
Paus  

 

7  
Information från förvaltningen  
 

a) Linda Wenthe redogör för strukturen för implementering av värdighetsgarantierna  
Se bildspel.  
 
Dennis Bokedal undrar vad som hände med de bilder som diskuterades vid förra rådsmötet, 
exempelvis oändlighetsmärket som det fanns synpunkter kring.  
 
Linda Wenthe svarar att avdelningen för kommunikation har ansvar för 
kommunikationsmaterialet samt att rådets synpunkter tagits tillvara i det arbetet. 
Förvaltningen har även efterfrågat synpunkter från hyresgäster och brukare. Arbetet med detta 
fortsätter.  
 

b) Linda Wenthe informerar om förvaltningens samverkan med förvaltningen för demokrati och 
medborgarservice för att öka valdeltagandet, Se bildspel.  
 
Christina Simonsson från FUB berättar att utbildningen ”Mitt val” genomförs för tredje 
gången 2022, vilket enligt Demokrati- och Medborgarförvaltningen givit ett gott utfall. 
Förvaltningen har framfört att det i arbetet med att öka valdeltagandet finns behov av att nå 
fler målgrupper. 
 
Anders Ziethén ställer fråga kring hur nämndens politiker ställer sig till förslaget som ska 
behandlas i KS 23 mars, om att stärka personer med ledsagningsbehov att faktiskt få ledsagning till 
valet? Det finns yrkanden både för och emot och förslag på extra timmar.  
 
Ordförande Åsa Hartzell svarar att det ännu inte diskuterats i nämnden samt att nämnden inte kan 
svara innan de tagit del av förslaget. 
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Dennis Bokedal framför att Funktionsrätt Göteborg anser att staden bör stötta allt som gör det 
lättare att rösta och menar att de partier som föreslår avslag behöver tänka om. Viktigt att se 
Valnämnden som en part att samverka med, förvaltningen föreslås samverka med valnämnden.  
Göteborgs centrala råd för funktionshinderfrågor har tidigare varit mycket kritiskt till 
tillgängligheten i vallokalen. Mycket arbete är gjort med detta vilket är positivt då det är tradition 
att kunna genomföra röstning i en vallokal. 
 
Linda Wenthe svarar att det redan nu finns en sådan samverkan. Staden har tagit vara på de 
synpunkter om ökad tillgänglighet som framkom vid förra valet.  
 
Som information nämner Christina Simonsson från FUB att ”Mitt val”, en studiecirkel om politik, 
val och demokrati riktat till föreningens målgrupp, finns på olika DV och BmSS. FUB genomför 
också ett demokratiläger i juni. Det finns platser kvar för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning.  
 
I sin information nämnde Linda Wenthe ett pågående arbete inom daglig verksamhet gällande 
virtuella valstugor.  
 

c) Camilla Blomqvist informerar om att äldre samt vård och omsorgsförvaltningen inrättar hälso- 
och sjukvårdsteam som riktar sig till förvaltningens brukare.  
 
Äldre samt Vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) har ansvar för den kommunala hälso- och 
sjukvården. 25 procent av deras verksamhet är riktad till förvaltningen för funktionsstöd. När 
stadens nya organisation infördes så inleddes en diskussion kring team med hälso- och 
sjukvård riktat till förvaltningen för funktionsstöd som nu finns på plats. Det finns fem team, 
två i stadsområde sydväst och ett i övriga stadsområden. Organisationen startade första mars 
och förvaltningen kommer att följa arbetet så att verksamheten faller ut som det är tänkt.  
 
Ulla Adolfsson och Christina Simonsson menar att låter mycket positiv och undrar om det är 
tänkt att det kommer att finnas logopeder i dessa team? Camilla Blomqvist ber att få 
återkomma med svar på frågan. Svar: logoped finns inte i teamen utan den insatsen sker från 
regionen.  
 

8 
Information från arbetsgrupper 
 

a) Ingela Johansson ger information från arbetsgruppen med ansvar för ledsagning. Se bildspel. 
 
Ulla Adolfsson ställer fråga om behovet av kommunala riktlinjer kring ledsagarservice enligt 
LSS där lagen är styrande och om en riktlinje skulle kunna innebära inskränkningar?  
 
Ingela Johansson svarar att det i en riktlinje är möjligt att exempelvis inkludera omvårdnad i 
insatsen, Då det inte ingår i ledsagarservice enligt LSS kan det eventuellt behöva formaliseras 
i en riktlinje.  
 
 

b) Christina Matsdotter ger information från arbetsgruppen med ansvar för BmSS. Se bildspel  

 

 
 
 



Nämnden för funktionsstöd 
Rådet för funktionsstödsfrågor   
 

 
Göteborgs Stad [Funktionsstöd] 6 (7) 

Övriga frågor, tillägg i dagordningen:  
 
a) Ukraina inklusive hur förvaltningen arbetar med krishantering för målgrupperna.  

 
Camilla Blomqvist beskriver att förvaltningens verksamheter inte är riktigt förberedda för 
krig. Så ser det ut i de flesta kommuner. Förvaltningen har jobbat i pandemin och i kris 
och är duktiga på att se vad verksamheterna behöver. Vanligtvis görs risk- och 
sårbarhetsanalyser i verksamheterna vart fjärde år men med anledning av situationen i 
Ukraina har arbetet påbörjats tidigare. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att bli 
bättre förberedda. Det har startats en arbetsgrupp inför mottagande om/när det kommer 
ensamkommande barn med funktionsnedsättning och språkkompetenser i förvaltningen 
inventeras. Migrationsverket har bett kommunen om hjälp med lokaler.  

 
b) Yrkanden som behandlades på nämnden den 16 mars.  

Dennis Bokedal som även representerar Funktionsrätt Göteborg framför oro utifrån 
förändringar i bedömning av rätt till personlig assistans i förvaltningen för funktionsstöd i 
förhållande till tidigare stadsdelsförvaltningar och undrar om praxis har ändrats som 
innebär neddragningar inom assistansen? 

Camilla Blomqvist svarar att bedömningar har ändrats utifrån likvärdighet när 
verksamheten nu är samlad i en ny förvaltning. Det var tidigare svårt att se helheten med 
beslut i tio stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har tagit fram statistik gällande avslag. 
Av 715 beslut under 2021 var 35 % avslag eller delavslag. 2020 var motsvarande siffra 
37%. Nämnden beslutade den 16 mars, att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka 
jämförelser som är möjliga att göra angående hur bedömningarna av assistans enligt LSS 
förändrats över tid samt att informera om och i så fall hur rättspraxis förändrats över tid 
och hur det påverkat bedömningen av personlig assistans.  

Nämnden beslutar efter yrkande av SD att de tjänstemän i nämnden som ansvarar för 
rutiner schemaläggning inom Boende med särskilt stöd, återkommer till oss politiker i 
nämnden med en redovisning på de förändringar i systemet ”Optimal bemanning” som 
gjorts utefter de synpunkter som uppges i protokollsbilaga 6 om biläggs protokollet.  

Nämnden för funktionsstöd bordlägger yrkande från FI, V, MP och S om lägerverksamhet 
(protokollsbilaga 7 – biläggs protokollet), yrkande från D om korttidsvistelse (protokolls- 
bilaga 8 – biläggs protokollet) och yrkande från FI, V, MP och S om korttidsvistelse 
(protokollsbilaga 9 – biläggs protokollet). Dessa yrkanden tas upp för beslut igen på 
sammanträdet den 20 april 2022.  

Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnd redovisa 
vilken hjälp barnfamiljer kan få och hur denna hjälp kan kombineras, samt redovisa 
rättsliga förutsättningar för detta.  

Fråga på nämnden från socialdemokratiska ledamöterna till ordförande Åsa Hartzell om 
besparingar i förhållande till effektiviseringar.  
 
Åsa Hartzell svarar att ”en besparing är en minskning av pengar till verksamheten som 
leder till förändrad kvalitet, medan en effektivisering är att verksamheten arbetar snabbare 
och behåller kvalitet och service”. Nämnden har inte lagt någon besparing på 
förvaltningen men för att få en budget i balans behöver vi effektiversera. Vi behöver 
exempelvis ha koll på upphandlingen för att minska kostnader.  Syftet med att starta FFS 
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var likvärdighet. Vi följde inte riktigt rättspraxis tidigare. Ett av uppdragen i förvaltningen 
var att arbeta med likvärdigheten.  
Protokollsbilaga 10 samt § 85 biläggs protokollet.  
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Mötet avslutas  
  

Ordförande Åsa Hartzell avslutar mötet och tackar alla för deltagande 

 

 

 

 

Åsa Hartzell   Anders Ziethén 
Ordförande   Justerare 
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Yrkande angående – Förändringar i samband med byte av 

schemasystem från Time Care till Optimal bemanning inom BMSS 

Förslag till beslut 
 

1. De tjänstemän i nämnden som ansvarar för rutiner schemaläggning inom 

Boende med särskilt stöd, återkommer till oss politiker i nämnden med en 

redovisning på de förändringar i systemet ”Optimal bemanning” som gjorts 

utefter de synpunkter som uppges i bifogad bilaga nedan (kopia av 

ankommet brev till politiska ledamöter i nämnden). 

Yrkandet 
I kommunfullmäktiges budget 2022 anges att nämnden för funktionsstöd ska 

genomföra genomlysning av verksamheten och i den se över hur den enskildes 

inflytande kan öka och utvecklas.  

Budgeten anger också att det är viktigt att personal som fullgör uppgifter 

enligt SoL eller i verksamheter enligt LSS genast rapporterar 

missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som 

bedriver verksamheten. Staden måste säkerställa att tydliga rutiner finns på 

plats och medvetandegöra rapporteringsskyldigheten bland stadens anställda. 

I oktober 2021 mottogs detta brev av oss politiker i nämnden. Det är rimligt att 

nämndens tjänstepersoner som specifikt ansvarar för BMSS söker lösningar för 

de problem som uppstått med nya rutiner och nytt system för schemaläggning.  

Sverigedemokraterna ser fram emot svar på konstruktiva lösningar som 

underlättar både vårdgivare och vårdtagares vardag inom BMSS. Vi kommer 

även återkoppla till den privatperson som har inkommit med frågorna. 

 

Bilagor  

1. Kopia ankommet brev: 

”Här kommer några synpunkter på hur försämringar har kommit till i vår 

förvaltning under den senaste tiden. 

Jag arbetar inom LSS. Mer exakt på BmSS (boende med särskilt stöd) 

Har jobbat inom funktionshinder i över 20 år och varit trogen LSS och de som 

skyddas av denna lag.  

Nämnden för funktionsstöd  
  

  

Yrkande  

2022-02-28 

 

 

 

 

Initiativärende 
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Har varit med om många förändringar genom tiderna och accepterat det mesta 

och försökt att se det bästa i varje förändring.  

Vi som jobbar på BmSS är stödassistenter samt stödpedagoger som har en mer 

övergripande roll i verksamheten, vi jobbar enligt schema, dagar, kvällar, 

sovande jour och helger.  

Sedan många år tillbaka har vi lagt in våra scheman i ett system som heter Time 

Care. Detta gör att personal önskar sig ett schema på ca 4 veckor eller 6 veckor, 

men utifrån hur verksamheten kräver så “diffas” personalen på adekvata rader så 

att det i princip blir ett helt annat schema än det man har önskat.  

Dessutom har både medarbetare och skyddsombud lyft till områdeschef att i stort 

sett alla skulle se en stor vinst av att ha 8-veckors schema istället. Idag lägger 

personal mer tid på att lägga schema och sedan diskutera missnöje kring dessa 

än tiden som egentligen borde vara ämnad åt dem vi anställts för att ge stöd. 

 

Kommunen ansåg senare att detta system behöver effektiviseras och det gick 

över till något som heter ”Optimal bemanning”. Detta innebär att flera 

verksamheter får lägga schema tillsammans i ett kluster så att man täcker alla 

verksamheter då det är personalbortfall.  

Vårt kluster består av ganska många verksamheter, men det ser ut lite olika i 

olika områden.   

I vårt kluster försöker vi reducera antal verksamheter som ska rulla personal 

eftersom det försvårar en av de viktigaste funktionerna vi har, att erbjuda 

kontinuitet till de vi är där för. 

Våra brukare är beroende av sina kontaktpersoner, de behöver kontinuitet och 

har rätt till en viss kvalitet som den ordinarie personalen kan erbjuda.  

För att kunna erbjuda våra brukare den trygghet de har rätt till enligt LSS försöker 

ordinarie personal att lösa viktiga stödinsatser såsom olika nätverksmöten, besök 

hos läkare och myndigheter osv med att byta i schematurer med varandra eller 

med vakanta turer eller med sig själva. 

Fr.o.m. april 2020 har det skett ännu en förändring (automatisering) som innebär 

att personal aldrig får göra ett turbyte mot en vakant lucka utan enbart person 

mot person. 

I våra verksamheter får det extrema konsekvenser då följande händer: 

1. Personal lägger schemaförslag (man får aldrig det schemat, man har 

önskat) och om en personal behöver akut vara ledig och säger till chefen 

att personalen kan jobba imorgon när det ändå saknas personal, säger 

chefen nej för att det blir fel i systemet och enligt Intraservice policy måste 

chefen betala förskjuten arbetstid och övertidskostnader. 

2. Om några hyresgäster inte är hemma en kväll och flera insatser uteblir, 

kan personal ej komma överens med chef om att denne byter till imorgon 
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när alla är hemma, fastän vi har en sjuklucka som då hade kunnat tillsättas 

av ordinarie personal istället för att ta in en vikarie. 

Detta innebär också att chefen säger nej för att det systemet som 

administratörerna jobbar i säger ifrån. Logistiken i schemat bestämmer åter hur 

verksamheten ska drivas. 

3. Vi har brukare som är beroende av att ”rätt personal” följer med på vissa 

viktiga insatser som läkarbesök och dylikt och om inte personalen har 

klarat av att planera besöken med minst 14 dagars intervall innan, då säger 

chefen nej igen för att bemanningskoordinatorerna har fått besluta att inte 

ändra i färdigt schema… Brukaren får aldrig ta ett akut läkarbesök …Om 

personalen inte jobbar denna dagen och det är en vikarielucka, då måste  vi 

säga till brukaren att det tyvärr måste sättas in en vikarie denna dag 

eftersom systemet inte tillåter något annat. 

Detta i situationer när vi har personal som kan planera, har möjligheter att jobba 

då och har stort engagemang i brukarens liv.  

 

Stödpedagog med övergripande ansvar i verksamheten och för brukarens behov 

är ofta bjuden att delta i olika möten som SIP eller olika andra nätverksmöten då 

många aktörer är involverade. Om detta bestäms med akut varsel och hon/han är 

ledig denna dag, får hon/han ej vara med för att vi har ett schemasystem som 

inte tillåter det.  

  

4. Tidigare hade varje verksamhet en ansvarig på plats som jobbade med 

diffningen av schema ca 1 dag/ månad.  

Idag finns inga Time Care-ansvariga i verksamheterna och förvaltningen har 

anställt flera bemanningskoordinatorer som planerar schema utifrån ett system 

som tror att de tillverkar Volvobilar och ej tar hänsyn till LSS-lagen. 

Medarbetarna känner sig överkörda, de blir begränsade i utförandet av sitt 

arbete, känner sig otillräckliga och ser hur kvaliteten i verksamheterna försämras 

pga ett system som inte tar hänsyn till de vi är till för.  

Personalen känner stark frustration och vi har blivit indoktrinerade med att 

verksamhetens behov ska styra våra bemanningskrav och därefter 

schemaläggning, men nu?! 

Vad händer med detta behov? 

Våra chefer svarar att Intraservice har bestämt på detta sätt och de vet ej hur vi 

ska ändra på det då det skulle kosta ännu mer. Alla verkar vara låsta till en 

logistik som styrs av ett system som bara producerar administratörer och 

kontorister. Vart är vi på väg? Känner till några EC, min EC också som har tagit 

upp frågan med HR och verksamhetsledningen utan resultat. 

EX: om jag behöver ändra något i schemat, kontaktar en administratör som 

måste ha bekräftelse av chef. Om jag har oturen att chefen ej är på plats eller 
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administratören sitter i möte, är jag låst i problem som kostar tid, pengar och 

energi, ett bra tag. Här pratar jag om en förändring som tidigare jag kunde ha 

gjort själv i verksamheten på 5 minuter.  

Vi träffar på fler och fler byråkratiska bekymmer som inte gynnar verksamheterna 

och de som kommer i kläm är de som vi är till för att stötta. 

Vi är många som undrar om våra politiker är insatta i hur pengarna distribueras i 

kommunen och i denna förvaltning? 

Är det ingen som kan kontrollera hur mycket pengar det går till tjänster 

som inte behövs?  

Hur kan en dag/månad som en stödassistent fick betalt för tidigare ersättas med 

flera administrativa tjänster som ska planera scheman för verksamheter där de 

inte har någon som helst insyn för att se vilka konsekvenser det blir? Hur kan 

detta vara effektivt?  Vad händer med vårt förhållningssätt gentemot brukarna? 

Kalle är inte en Volvo-bil. 

  

Jag avslutar detta brev nu, men diskuterar gärna vidare frågan och hoppas snart 

på en förändring då vi inte har råd och tid att dröja.  

Våra brukare måste hamna i första linjen. 

Tack för att du tar dig tid åt detta och håller tummarna att något händer 

framöver.” 
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Yrkande angående utökad lägerverksamhet 
 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag utöka lägerverksamheten under sommaren 

2022  

Yrkandet 

Läger är en korttidsvistelse enligt LSS för barn, ungdomar eller vuxna med 

normbrytande funktionalitet. På lägergårdarna ges de möjlighet till miljöombyte, 

träffa nya vänner och få uppleva nya saker. Samtidigt avlastas familjerna vilket 

kan vara särskilt viktigt under helger och lov.  

Mot bakgrund av att många blivit av med sina korttidshem anser vi rödgrönrosa 

och Socialdemokraterna att antalet och omfattningen av lovläger i sommar bör 

utökas. Det skulle ge ökad livskvalitet för både personerna med normbrytande 

funktionalitet och för deras familjer. 
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Yrkande  

 

2022-03-10 

 

(Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna) 
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_______________________________________________ 
                                                                                                                                                      
YRKANDE NYTT                                              Demokraterna 
 
Datum: 2022-03-14 
 

 

Yrkande angående korttidsvistelse för barn med 
funktionsnedsättning 
 
Förslag till beslut  

 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur förvaltningen kan 
bli mer tillåtande än rättspraxis när det gäller korttidsvistelse för 
barn med funktionsnedsättning. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att bedöma om dessa kostnader 
ryms inom given budgetram. 
 
Alla barn ska så långt det går beredas möjlighet att växa upp 
hos sina familjer. En rad stödinsatser har införts för att stödja 
föräldrarna, bland annat korttidsavlastning. 
 
Vi anser att korttidsvistelse är en nödvändig avlastning för att 
hela familjen ska orka med vardagen. 
Att plötsligt dra in beviljade insatser för familjerna anser vi är fel 
väg att gå. Domstolar har förvisso beslutat om ny praxis där 
man säger att om barnet har personlig assistans så kan 
korttidsvistelsen dras in. Vi kan dock som kommun besluta att 
ha en mer tillåtande inställning än praxis. 
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Yrkande angående korttidshem 
 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur förvaltningen kan bli mer 

tillåtande än rättspraxis när det gäller korttidsvistelse för barn med 

funktionsnedsättning.  

Yrkandet 

Korttidshem möjliggör för personer med normbrytande funktionalitet att få byta 

miljö, självständighetsträna och få träffa andra. Det ger också anhöriga möjlighet 

till avkoppling och avlastning. Insatsen är särskilt viktig för barnfamiljer då barn 

generellt har större behov än vuxna. Dessutom kan korttidshem vara en 

förutsättning för många familjer att kunna ha sina barn hemma. 

Lagen innehåller inga begränsningar för när rätt till korttidsvistelse kan föreligga. 

Generellt får personer rätt till insatsen om behovet inte kan tillgodoses på annat 

sätt. Dock används ofta rättspraxis för att vägleda handläggningen. Något som 

tyvärr lett till mer restriktiva beslut kring korttidshem.  

Vi rödgrönrosa är oroade över att flera barnfamiljer och andra som tidigare haft 

korttidshem blivit av med denna insats. Därför vill vi att förvaltningen på ett 

likvärdigt sätt möjliggör för personer med behov att få utökade möjligheter till 

korttidshem. Vi vill alltså att förvaltningen inte ska lägga sig på en miniminivå 

med hänvisning till rättspraxis utan istället generellt utöka möjligheten till 

korttidshem.  
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Yrkande  

 

2022-03-15 

 

(Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna) 
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Fråga angående effektiviseringar 

Frågan 
Vi från S-gruppen i nämnden har tagit del av uttalanden från nämndens ordförande kring 
att verksamheten inte har sparkrav men att förvaltningen i stället ska genomföra 
effektiviseringar. Med bakgrund mot detta vill jag ställa följande skriftlig fråga:  
 
Vad är den egentliga skillnaden mellan effektiviseringar och besparingar och hur skiljer 
sig konsekvenserna av dessa för de brukare som tar del av de insatser som förvaltningen 
beslutar om? 
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Skriftlig fråga 
2022-03-16 
 

Socialdemokraterna 
  
Ny fråga 

Protokollsbilaga 10. Nämnden för funktionsstöd 2022-03-16 § 85
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Ärende 5
Avdelning Kvalitet och 
utveckling 
- uppdrag och organisation

Linda Wenthe, avdelningschef kvalitet och utveckling
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Kvalitet och utveckling
Avdelningschef 
Linda Wenthe

Utvecklingsenhet
1 enhetschef 

Planering och samordning, 
fastighet

1 enhetschef 

IT, digitalisering och 
informationssäkerhet

1 enhetschef 

Avdelning kvalitet och utveckling

Avdelningschef 
Linda Wenthe
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Nämnd
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Avdelningens roll och uppdrag

Kärnverksamhet

Samordning

Samverkan

Utreda

Omvärldsbevakning

Utvecklingsarbete

Kvalitetsarbete

Uppdrag: 

• Politiska uppdrag
• Förvaltningsledning
• Avdelningar 
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Programmet för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättningar 

• Utifrån programmet för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättningar har nämnden ett ansvar 
inom samtliga rättighetsområden.

• Under 2022 har nämnden särskilt fokus på:  
– programmet för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättningar
– insatser utifrån plan för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR)
– Plan för jämställdhet
– Arbetet mot våld i nära relationer 
– Barnrätt

Planerna och områdena är tydligt kopplade till nämndens mål
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Utvecklingsenheten 

• Brukarundersökningar, brukarrevisioner
• Avvikelser, synpunkter, Lex Sarah
• Styrande dokument, processer och rutiner

Systematiskt 
kvalitetsarbete

• Verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel
• Stärka utvecklingen av civilsamhällets 

organisationer
Stöd till 

civilsamhället

• Samråd detaljplaner, remisser planbesked
• Tillgänglighet  
• Strategiskt miljöledningsarbete

Stadsutveckling 
och miljö

• Barnrätt
• Våld i nära relationer
• Jämställdhet mfl.

Mänskliga 
rättigheter 

• Utredningsuppdrag
• Remisser

Utredning och 
beredning

• EU-medel 
• Statsbidrag 

Extern 
finansiering
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Planering, samordning och fastighet 

• Ny- ombyggnation BmSS
• Behovsbedömning 
• Förmedling BmSS
• Kommunala kontrakt F100

Boendeplanering

• Nivåsättning daglig verksamhetDaglig verksamhet

• Samordna 
avdelningsövergripande Utredningsuppdrag

• Strategiska lokalfrågor 
• Lokalbehov
• Verksamhetsstöd 

Lokalprocess

• Flyttas till avdelning 
stab, kommunikation 
och säkerhet

Försäkringar
Lås/larm/passage 

brandskydd
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IT, digitalisering, Informationssäkerhet  

• Strategiskt stöd i IT-frågor
• Strategi Infrastruktur (wifi, passagesystem) 

lokaler
• Driver förvaltningsövergripande IT-frågor

IT

• Färdplan
• Projektledning 
• Driva digitala arbetssätt

Digitalisering 

• Processer och rutiner för 
informationssäkerhet

• Behörighetskontroller 
• Metodstöd

Informationssäkerhet 

• Bidra med kunskap och 
kompetens

• Struktur IT-ambassadörer och 
Teknikcoacher

• Nätverk
Välfärdsteknik 

• Ärenden inom Telefoni
• Ärenden inom IT

Stöd och 
support
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Ärende 7a)
Implementering av 
värdighetsgarantier
Linda Wenthe

Mall från Tieto PPS ME077 2.0.0
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Bakgrund

I kommunfullmäktiges budget 2021 fick nämnden för funktionsstöd i uppdrag att ta fram 
förslag till värdighetsgarantier för nämndens verksamhet.

I december 2021 fattade nämnden beslut om att införa värdighetsgarantier 
enligt förvaltningens förslag.

Värdighetsgarantierna arbetades fram under 2021 i workshops som omfattade både 
förvaltningen och civilsamhället.
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Värdighetsgarantier

Bemötande Kommunikation 
och kompetens

Självständighet 
och delaktighet

Trygghet och 
kontinuitet

Synpunkter och 
kontakt

Vi respekterar dig, din 
integritet och dina 
upplevelser. Vi har 
förståelse för att din 
situation är unik.

Du ska kunna förstå oss 
och vi ska förstå dig. 

Vi stöttar och möjliggör 
för dig att kunna vara 
delaktig och påverka din 
situation. 

Du ska trivas och 
känna dig trygg. 

Du ska veta vem du 
kan vända dig till med 
önskemål och 
synpunkter kring ditt 
stöd. 

Vi visar omtanke och 
bemöter dig med 
värdighet och 
medmänsklighet. 

Vi har kunskap om dina 
funktionsnedsättningar, 
kommunikationssätt och 
ger stöd i att använda 
de hjälpmedel du 
behöver.

Vi utgår från dina 
förmågor och 
uppmuntrar dig till att 
vara självständig och 
självbestämmande.

Alla som ger dig stöd 
ska känna till dina 
behov och hur du vill att 
stödet ges. Stödet ska 
präglas av kontinuitet 
och förutsägbarhet. 

Det ska kännas enkelt 
och tryggt att kontakta 
oss. Vi lyssnar på dina 
synpunkter och du ska 
få ett tydligt svar.
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Struktur för implementering

Skapa förutsättningar för en strukturerad 
implementering genom att göra värdighetsgarantierna 
kända och omsatta i individuella genomförandeplaner 
och systematiskt kvalitetsarbete för nämndens 
verksamhet under år 2022.

• Kommunikation
• Utbildningsmaterial
• Rutiner

• Förvaltningsövergripande team med representanter 
från avdelningar för framtagande av material
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Ärende 7b)
Samverkan med förvaltningen 
demokrati och medborgarservice för 
att öka valdeltagandet 
Linda Wenthe

Mall från Tieto PPS ME077 2.0.0
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Valstärkande aktiviteter

Aktiviteter som kommer att genomföras är 
bland annat: 

• Erbjuda studiecirklar för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar, ”Mitt val” 
Virtuella valstugor (Projekt inom daglig 
verksamhet)

• Erbjudande om att valambassadörer kan 
komma och besöka i verksamheter. 

• Webbplats om valet med anpassad information 
för personer med funktionsnedsättning ex 
bildstöd

• Förvaltningen för demokrati och 
medborgarservice har i uppdrag att arbeta 
med valstärkande insatser i staden. 

• Flera initiativ har startats upp inom 
förvaltningen för funktionsstöd
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Ärende 8a) Återrapportering 
från arbetsgrupp- Ledsagning 
och ledsagarservice

Ingela Johansson
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Bakgrund

Stadsledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med 
nämnden för funktionsstöd utreda förslag på förbättringar 
inom befintlig ledsagning och ledsagarservice – beslut 
kommunfullmäktige september 2020. 

Nämnden för funktionsstöd fick i uppdrag att genomföra en 
genomlysning av ledsagningen för att se över hur enskildes 
inflytande kan öka och utvecklas – kommunfullmäktiges 
budget 2021.

Fyra förbättringsområden identifierades.
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Bakgrund

• Se över organiseringen av ledsagningen
• Ta ställning till anställningsform PAN-anställningar

Organisering

• Arbeta för att stärka kompetensen inom myndighet och utförarenheter

Kompetens

• Beslut per månad?
• Möjlighet att spara timmar?
• Hantering av omkostnader
• Omvårdnad som en del av ledsagarservice LSS?

Styrande och stödjande dokument

• Ta fram informationsmaterial till brukare och personal

Information
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Bakgrund

• Se över organiseringen av ledsagningen
• Ta ställning till anställningsform PAN-anställningar

Organisering

• Beslut per månad?
• Möjlighet att spara timmar?
• Hantering av omkostnader
• Omvårdnad som en del av ledsagarservice LSS?

Styrande och stödjande dokument

Under december 2021 beslutade förvaltningen att påbörja arbete med två av 
förbättringsområden.
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Pågående arbete

Förvaltningen för funktionsstöd samordnar två 
arbetsgrupper för att arbeta vidare med de två 
förbättringsområden.

– En arbetsgrupp bestående av verksamhetschefer 
och enhetschefer som jobbar eller har jobbat med 
insatserna ledsagning och ledsagarservice

– En arbetsgrupp/referensgrupp med representanter 
valda inom rådet för funktionshinderfrågor
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Reflektioner

• Gynnande att få in både brukares och utförares synpunkter.

• Behov av att få in ett juridiskt perspektiv.

• Det finns en riktlinje för ledsagning enligt SoL men inte för ledsagarservice enligt LSS
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Ärende 8b) Återrapportering 
från arbetsgrupp- Bostad med 
särskild service
Kompetens och alternativa boendeformer

Björn Lind
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Bakgrund

Förvaltningen, tillsammans med representanter för civilsamhället, 
ska arbeta med hur stadens boendemöjligheter inom BmSS kan utvecklas 
genom rätt kompetenssatsningar

Syfte och målsättning: 

• Skapa delaktighet i processen

• Bidra med brukarperspektivet i frågan: Hur möjliggör vi delaktigheten i BmSS?
• Bidra med kunskap om hur alternativ kompetens kan öka delaktighet och 

självständighet

• Vilka erfarenheter, egenskaper och förmågor är viktiga vid sidan av den formella 
kompetensen



Hållbar stad – öppen för världen

Möte 1 - februari
- Presentation av avdelning bostad med särskild service.
- Presentation av strukturen för kvalitetsarbete inom avdelningen.

Möte 2 - mars
- Gruppdiskussioner om 3 olika case, framtagna av våra SAS:ar (Socialt 

Ansvariga Samordnare) utifrån Lex Sarah-utredningar inom bostad 
med särskild service.

- Kort gemensam återsamling och rapportering från gruppdialogerna.

Två av fyra möten genomförda
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Möte 3 - april
- Fortsatt arbete utifrån case-diskussionerna.
- Fokus på vilken kompetens vi behöver komplettera med i avdelningen. 

Möte 4 - maj
- Konkretisering – vad och hur tar förvaltningen med sig i sitt fortsatta 

arbete.

Två möten kvar
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Stort engagemang, många frågor och givande diskussioner!

Från förvaltningens sida är vi mycket nöjda med arbetet så 
här långt och ser fram emot de två kommande 
mötestillfällena!

Reflektioner 



Kontakt

Hållbar stad – öppen för världen



Koncept BmSS
Grupparbete referensgrupp 2017-09-06



Agenda 6 september

2HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

• Kl 09:00-12:00

• Sammanfattning av uppdraget, tid- och kommunikationsplan, sammanställning av input

• Fika

• Grupparbete

• Inför nästa möte 3 oktober - workshop



Deltagare

3HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 



Grupparbete BmSS

4HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

1. Tror Du man kan hitta ett gemensamt koncept för olika grupper av 
brukare i gruppbostäder för sex hyresgäster?

• Vad talar för?

• Kvalitetssäkrad produkt
• Fler grannar ger möjlighet till större variation i social kontakt
• Snabbare byggprocesser
• Kostnadseffektivt
• Snabbare
• Billigare
• Återanvända
• Kostnadseffektivt
• Barnsjukdomar försvinner, erfarenheter systematiseras
• Lätt att orientera sig/personal



Grupparbete BmSS

5HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

1. Tror Du man kan hitta ett gemensamt koncept för olika grupper av 
brukare i gruppbostäder för sex hyresgäster?

• Vad talar emot?

• Kräver flera olika koncept – fungerar inte för alla målgrupper
• Risk för institutionskänsla
• Svårigheter med individuell anpassning
• Olika målgrupper och olika omfattande behov genererar olika krav på utformning
• Svårt att det generella kan tillgodose individuella behov
• Alla klara inte ens sex grannar
• Kanske tre koncept för olika målgrupper
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6HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

1. Tror Du man kan hitta ett gemensamt koncept för olika grupper av 
brukare i gruppbostäder för sex hyresgäster?

• Är det bra att bygga i två våningar?

• Inte två våningar
• Nej, men kan i enstaka fall vara fördelaktigt
• Kanske ett BmSS på varje våning med 3-4 lägenheter i varje



Grupparbete BmSS

7HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

2. Om vi utgår från fler än ett koncept för gruppbostäder, behöver man i 
så fall speciallösningar?

• För vilka grupper?

• Ökad tillgänglighet pga: Rörelsehinder samt utmanande beteende
• Fysiskt funktionshinder, utmanande beteende, vanliga Bmss
• A: Svår autism, viss psyk
• B: Omfattande fun, förvärvad hjärnskada
• C: Vanlig



Grupparbete BmSS

8HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

2. Om vi utgår från fler än ett koncept för gruppbostäder, behöver man i 
så fall speciallösningar?

• Hur många ’typlösningar’ behövs i så fall?

• 2 koncept: Grundkoncept samt ökad tillgänglighet
• Koncept med ett par lägenheter med utökad tillgänglighet, utöver dessa, lösningar anpassade till 

andra målgrupper
• Tre koncept: Fysiskt funktionshinder, utmanande beteende, vanliga Bmss
• Lego-bitar (i stället för hela byggnader?)
• Inte bara gruppboende för sex hyresgäster
• Kanske tre lösningar varav en ’vanlig’



Grupparbete BmSS

9HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

2. Om vi utgår från fler än ett koncept för gruppbostäder, behöver man i 
så fall speciallösningar?

• Vad skiljer de olika grupperna i kraven på den fysiska miljön?

• Ljud, olika lägen, utemiljön
• Korridorer
• Ingång utifrån
• Plats för hjälpmedel
• Öppen/sluten planlösning
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10HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

3. Servicebostäder innehåller oftast fler än sex lägenheter.
• Vad är (eller bör vara) de största skillnaderna jämfört med gruppbostäderna?

• Antal lägenheter
• Större spridning
• Mindre behov av vård och stöd
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11HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

3. Servicebostäder innehåller oftast fler än sex lägenheter. 
• Kan man hitta en gemensam utformning för servicebostäder för olika grupper?

• Samma lägenhetskoncept som i SB, två varianter
• Flexibilitet … så det går att avskilja sovrum och att ha TM/TT i lägenheten
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12HÅLLBAR ST AD – ÖPPE N FÖR VÄRLDEN 

3. Servicebostäder innehåller oftast fler än sex lägenheter.
• Vad är viktigast att ta hänsyn till när vi bygger ett serviceboende?

• Ej direkt kontakt med gemensamma utrymmen
• Tänka på samma sätt som för gruppboende 
• Avskiljbara gemensamhetsutrymmen
• Gemensamhetsutrymmen kan vara mer separerat



Frågor från funktionsstödsrådet 21-12-13 
 
Nedanstående frågor ställdes av FH-rådet i december. De ska besvaras på rådet i mars 2022.  
  

1. Vem det är som avgör behovet? Ex kan det vara så att en person önska en LSS-bostad med 
en specifik driftsform där hen anser att det finns kompetens men kommunen kan anse att 
det inte är så? 
 
Svar: 
Efter ett gynnande beslut om bostad med särskild service är det förvaltningens 
planeringsorganisation som har i uppdrag att matcha personens förutsättningar och behov 
mot lämpligt boende med ledig lägenhet. Verksamheternas driftsform sätter inga ramar för 
denna matchning utan beslutet 9 § 9 LSS, oavsett driftsform.   
 

2. Hur arbetar FFS för att locka till sig personal? Använder vi filmer?   
 
Svar: 
Förvaltningen använder sig av olika rekryteringsverktyg och synliggör lediga tjänster och 
arbete inom förvaltningen på en mängd olika sätt. Bl.a. genom rekryteringsfilmer. 

 
3. Hur arbetar FFS med ”utmaningar”? Vad gör man när det krisar och inte fungerar?  

Vad finns för beredskap när det inte funkar (för hyresgästen och för personal)?  
Idag vet vi att kommunen t ex anställer väktare när det gäller att "vakta" personer med 
utmanande beteende, tyvärr förekommer kränkningar och övergrepp och det saknas många 
gånger kompetens. Vi läser i tidningen och vi hör från medlemmar allt för ofta om att det 
inte fungerar.    
 
Svar: 
För alla personer med bostad med särskild service styrs insatsen och stödet utifrån 
personens genomförandeplan. För personer med omfattande behov av stöd finns det ofta 
extra tydliga handlingsplaner utöver genomförandeplanen. 
 
Då svårigheter uppstår så ser vi över befintlig situation ocbh det kan leda både till en 
riskbedömning utifrån arbetsmiljön och en avvikelse eller Lex Sarah. Man kan tex se över 
behov av kompetensökning, bemanning med mera.  
 
I januari startade en arbetsgrupp där representanter från funktionshinderrådet, samt 
tjänstepersoner från avdelning BmSS finns med. I denna arbetsgrupp är en av delarna att 
arbeta med kompetens för att vi ska bli ännu bättre på att möta olika behov och 
utmaningar.  

 
4. Hur är BmSS finansierad? Anslags- eller behovsfinansierad?   

 
Svar: 
Budgeten för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag beslutas i kommunfullmäktige. 
Därefter fördelar vår nämnd budgeten mellan olika avdelningar, vartefter budgeten fördelas 
vidare till verksamheter och enheter.  
 
Budget för avdelning BmSS påverkas av de stödbehovsmätningar som görs i alla boenden var 
tredje år. 



5. Vi vill se statistik över ”händelser” (avvikelser?) som visar på om problemen ökar eller 
minskar.   
 
Svar: 
Så här fördelar sig rapporterade avvikelser för BmSS under 2021, månad för månad: 

Månad Antal avvikelser 
Januari 641 
februari 550 
Mars 643 
April 550 
Maj 644 
Juni 658 
Juli 677 
Augusti 613 
September 716 
Oktober 795 
November 724 
December 700 

Totalt 7911 
  

FFS startade 1/1, 2021 och det är inte möjligt att idag svara på om antalet avvikelser har ökat 
jämfört med tidigare år, eftersom det inte finns tillgänglig statistik bakåt att jämföra med.  
Vare sig avdelningen eller förvaltningens SAS-grupp (socialt ansvariga socialsekreterare) har 
gjort bedömningen att det i nuläget finns någon tydlig trend att dra slutsatser av för 2021. 
Förvisso har det skett en viss ökning av antalet avvikelser under hösten 2021, men 
avdelningen har också under sitt första år arbetat med att få på plats strukturer och 
arbetssätt för att arbeta med avvikelser, vilket kan ha gjort avvikelseprocessen är mer känd 
och även kan ha påverkat rapporteringsbenägenheten.  
 
Djupanalys av avvikelser sker kontinuerligt ute i de olika verksamheterna och centralt följer vi 
statistiken år för år. Bl.a. i kvalitetsrapporten där en sammanställning av avvikelser finns 
redovisad. Efterhand som förvaltningen för funktionsstöd bygger upp ett flerårigt 
dataunderlag kommer trendanalyser att bli mer och mer träffsäkra och meningsfulla. 

 
6. Arbetar vi förebyggande med fysiska åtgärder?   

 
Svar: 
Förvaltningen arbetar förebyggande med fysiska åtgärder. Lokalförvaltningen ledde ett 
arbete då det togs fram koncept av lägenheter. Det har arbetats in i vårt nuvarande 
ramprogram. Se även svar på fråga 9 samt bifogat bildspel om Koncept BmSS 2017 
 

 
7. Göteborg brukar ha 6 - 8 lägenheter i sina gruppbostäder, vilket är för mycket och bör ses 

över.   
 
Svar: 
Antalet lägenheter i förvaltningens gruppbostäder varierar mellan 2 och 6.  

    



8. Hur kan man få bestämma själv? Här hade arbetsformen med kunskapsdialoger varit bra.  
  
Svar: 
Varje brukare har en genomförandeplan där den enskilde ska kunna vara delaktig kring att 
beskriva hur deras liv och stöd utifrån deras behov ska se ut.  

 
9. För några år sedan arbetade en grupp med frågor kring boendeplanering. Vad hände med 

det arbetet? De förslag som togs fram för ca 5 år sedan och som handlade om 
gruppbostäder och hur de skulle kunna byggas. Vad har hänt med den? 
 
Svar: 
Se bifogat bildspel om Koncept BmSS 2017. (Se även svar på fråga 6) 
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