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Sammanträdesdatum: 2022-05-19 

 
 

Förvaltningen för funktionsstöd 
 

  

Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 1 (8) 

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

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

Övriga närvarande 
Förvaltning 
Camilla Blomqvist Förvaltningsdirektör FFS 
Gisela Askne   Enhetschef utvecklingsenheten 
Christina Matsdotter Sekreterare 
Paula Olmos Castillo Utvecklingsledare, Avdelning DV och stöd 
Charlie Larsson Verksamhetsutvecklare, BmSS 
Veronica Berntsson Utvecklingsledare 
Lovisa Wennerström Utvecklingsledare 

Underskrifter 

 

Sekreterare 
Christina Matsdotter 

  

 

Ordförande 
Jens Adamik 

  

 



Protokoll (nr x) 
Sammanträdesdatum: {{date} 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 
 

  

Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 2 (8) 

1 

Mötet öppnas 
Ordförande Jens Adamik öppnar mötet 
 

2  

Fastställande av dagordning   
Dagordningen fastställs 

3 

Val av justerare   
Ulla Adolfsson väljs till justerare jämte vice ordförande Jens Adamik 
 

4 

Dialogpunkter från föreningarna, inkomna frågor    
Gisela Askne 

På vilket sätt arbetar kommunen med enkäter i LSS-verksamheter?  

 

Förvaltningen redogör för hur årets arbete med brukarundersökningar planeras. Se 
bildspel. Efter dragningen ställs följande frågor: 

 
• Ulla Adolfsson ställer en fråga hur svarsfrekvensen ser ut och om vissa grupper 

sämre på att svara?  
• Anne Lönnermark frågar hur förvaltningen arbetar med bortfallsanalyser?  
• Christina Simonsson menar att det är svårt för vissa att förstå frågorna. Det finns 

stöd men dessa behöver ha god kännedom om de personer de ska stödja. Hur 
säkerställer förvaltningen detta, hur rapporteras det och hur sker återkopplingen?  

• Anders Ziethén frågar om den pedagogiska kunskapen hos frågeassistenterna då 
dessa måste kunna ställa frågor så att mottagaren förstår.  

• Joakim Berlin frågar om det är någon skillnad på SKR undersökning och den vi 
gör själva och om vi får vi högre svarsfrekvens i våra egna verksamheter?  
 

Gisela Askne ber att få återkomma med svar på frågorna vid nästa möte. 

 
 

Jens Adamik hälsar Per Svanberg välkommen då han nu kom in i mötet som är hans 
första. 
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Förvaltningen för funktionsstöd 
 

  

Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 3 (8) 

Brukarrevision – i vilket utsträckning används metoden? Förvaltningen redogör för 
arbetet med brukarrevisioner, se bildspel.  

 
Ulla Adolfsson frågar hur man gör urvalet om vilka verksamheten som vi 
ska ha brukarrevision, görs det en ansökan eller hur går det till?  

Gisela Askne svarar att det är en av de saker förvaltningen har utvecklat. 
De verksamheter som önskar få en brukarrevision nominerar. Vissa 
verksamheten har gjort flera brukarrevisioner och förvaltningen önskar få 
en större spridning.  

Christina Simonsson ser positivt på att det inte är så svårt att få tag på 
brukarrevisorer. Antar att de som är brukarrevisorer är personer både med 
och utan funktionsnedsättning?  

Gisele Askne svarar att det finns två olika roller inom brukarrevisionen.  

Christina Simonsson framför att det är viktigt att brukarrevisionerna 
kommer igång. Intressant att höra om den större spridningen. Det kostar ju 
per verksamhet.  

Gisela Askne svarar att förvaltningen ändrat så alla kostnader för 
brukarrevisionerna ligger på utvecklingsenheten och inte på 
verksamheterna.    

 

5 
Information från förvaltningen     
Gisela Askne  

Information om pågående revidering av förfrågningsunderlag för daglig verksamhet 
(valfrihetssystem enligt LOV) Se bildspel. 

Förfrågningsunderlaget ställer krav på privata utförare. Kraven på 
förvaltningens egen regi inom daglig verksamhet speglas i en 
kravspecifikation. 

Ulla Adolfsson undrar hur detta kommer att påverka verksamheterna som i 
sin tur påverkar brukarna. När man tog fram frågeunderlaget för några år 
sedan så påverkade det brukarna. Exempelvis lägre ersättning för personer 
med autism jämfört med innan LOV infördes. Påverkar det ersättningar?  

Gisela Askne svarar att ersättningsmodellen inte ingår i denna revidering. 
Det som hittills varit uppe för dialog har handlat om utbildningskrav på 
medarbetare och chef samt miljökrav. Förvaltningen föreslår förtydligande 
krav om kompetens vilket kan påverka brukarna men förhoppningsvis 
positivt.  
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Förvaltningen för funktionsstöd 
 

  

Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 4 (8) 

 

Joakim Berlin menar att eftersom första oktober är första 
kommunfullmäktigedagen efter valet så skjuts väl införande fram?  

Gisela Askne svarar att det är korrekt, det reviderade 
förfrågningsunderlaget kan börja gälla tidigast tre månader efter beslut i 
kommunfullmäktige. 

6  
Information från förvaltningen    
Camilla Blomqvist  

Camilla Blomqvist hälsar Per Svanberg från Dövas förening särskilt välkommen då det är 
hans första rådsmöte.  

Information om kommande utvärdering av rådet för funktionsstödsfrågor, se 
bildspel. Förvaltningen beskriver hur arbetsgrupper utses och hur dessa arbetar.  

Viktigt att ledamöterna kommer in tidigt i processen. Arbetet i arbetsgrupperna 
återrapporteras alltid på rådet.   

Ulla Adolfsson frågar om processen? Angeläget för oss att veta hur vi ska väljas 
till rådet och tidsplan så vi kan planera i god tid.  

Camilla Blomqvist svarar att förvaltningen hade ett sätt att välja in ledamöter 
som prövats det här året. Förvaltningen ska ha diskussion med nämnden och 
stämma av då det är nämnden som beslutar. 

 

Presentation av ett första utkast till årshjul för rådet för funktionsstödsfrågor.  Se bildspel 

Förvaltningen föreslår ett årshjul för bättre styrning på när frågor ska 
komma upp i rådet under året. Ärenden på rådet är tänkt att kopplas till de 
frågor som ska upp på nämnden. Utvecklingsenheten har ansvaret för att ta 
fram ett årshjul. Inspel från rådet skickas till Christina.  

Dennis Bokedal menar att det också finns saker utanför årshjul som ex. 
remisser som kan komma som helst. Dennis beskriver en digital plattform 
för upphandling och undrar om man skulle kunna ha något liknande när 
det gäller remisser?  

Camilla Blomqvist svarar att årshjulet är tänkt att ta upp det som upprepar 
sig under året. När det gäller remisser så går vissa direkt till 
funktionshinderrörelsen, vissa till förvaltningarna och vissa till det centrala 
rådet. Vi behöver se över hur denna fråga skulle kunna tas om hand.  

 



Protokoll (nr x) 
Sammanträdesdatum: {{date} 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 
 

  

Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 5 (8) 

 

Joakim Berlin menar att budgeten är något som skulle kunna vara finnas i 
årshjulet. Remisser som förvaltningen ska svara på kan diskuteras på rådet.  

Åsa Nilson instämmer med vad Joakim Berlin angående budget. 

7 

Paus  
 

8  

Information från förvaltningen 
 
Gisela Askne 

Revidering av nämnden för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets 
organisationer inom funktionshinderområdet. Se bildspel.  

Joakim Berlin undrar vad som menas med systematisk utveckling? När det 
gäller statliga medel så betyder det att man hela tiden behöver förnya sig. 
Inom rörelsen blir det ju inte alltid något nytt utan mer drift.  

Gisela Askne svarar att systematik kan vara föreningens egen 
verksamhetsplan och årsrapport.  

 

Ulla Adolfsson frågar om hur frågorna i ansökan kommer att se ut och om 
de är kopplade till uppföljning samt hur organisationerna ska bevisa 
demokrati?  

Gisela Askne svarar att organisationerna kommer intyga att man uppfyller 
demokrativillkoret genom ett kryss i ansökningsformuläret. 

 

Anders Ziethén menar att det blir en snabb förändring och vi är ju ganska 
få som sitter i rådet. Frågan borde lyftas upp till GRF. Det andra Anders 
vill lyfta är demokratireglerna. Hur ska förvaltningen bedöma föreningar 
där exempelvis bara synskadade har rösträtt? 

Gisela Askne svarar att demokratikraven redan finns i stadens riktlinje för 
föreningsbidrag till civilsamhället. Demokratikraven har sitt ursprung i en 
statlig utredning om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 
2019:35.  
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Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 6 (8) 

Förvaltningen påtalar att tidsplanen är viktig. Om ärendet om 
verksamhetsbidrag ska behandlas på nämnden i december med hösten som 
handläggningstid så behöver ansökningstiden vara från 1 juli. Beslut om 
den reviderade anvisningen behöver tas på nämnden innan dess.  

 

Joakim Berlin undrar om kriterierna ändrats?  

Christina Matsdotter svarar att de inte ändrats utan snarare förtydligats.  

 

Ulla Adolfsson och Dennis Bokedal ställer sig bakom Anders Ziethéns 
inlägg om att ta frågan till GRF. Det skapar alltid en osäker och rädsla när 
saker förändras.  

 

Anne Lönnermark undrar om långsiktighet. Organisationerna får ju bidrag 
ett år i taget och vi skulle gagnas att få bidrag för längre period. Hur tänker 
förvaltningen kring det? 

Gisela Askne svarar att det inte diskuterats detta då nämnden har 
ettårsbudget. Förvaltningen tar hänsyn till långsiktigheten i arbetet och 
kommunikationen med föreningarna.  

 

Joakim Berlin framför att det ibland kan det kännas som att man lägger på 
föreningarna att beskriva och förklara mycket i ansökan. Om man lägger 
på hela tiden att man ska förnya sig och förklara sig så blir det tungt.  

Gisela Askne svarar att det inte är tänkt att det ska bli tungt utan enklare.  

Gisela Askne föreslår att förvaltningen försöker lyfta in ärendet om 
anvisningen till GRF.  

 

Dennis Bokedal nämner att det är bra med förvaltningens utlysning av 
extra pengar för valstärkande aktiviteter. 

Jens Adamik tackar för en bra presentation.  

9  

Information från arbetsgrupper   
a. Information från arbetsgruppen med ansvar för ledsagning. Paula Olmos Castillo 

presenterar, se bildspel.  
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Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 7 (8) 

 

Ulla Adolfsson tackar för en bra presentation. Det resultatet som kommer 
fram ska väl lyftas fram i detta råd?  

Camilla Blomqvist svarar att det ska tillbaka till rådet. Arbetsgruppen 
jobbar fram och därefter ska det till rådet innan det ska upp till nämnd. När 
det gäller BmSS så är det också andra frågor. Det kanske inte alltid blir 
beslutsunderlag till nämnd men ska alltid tillbaka till rådet.  

 

b. Information från arbetsgruppen med ansvar för BmSS. Charlie Larsson presenterar, 
se bildspel. 
 

Anne Lönnermark uttrycker att det har varit intressant att vara med och vi 
har haft bra diskussioner. Hur ska arbetet med kvalitet i BmSS fortsätta 
och leva vidare med den dialog vi haft? 

Charlie Larsson svarar att från förvaltningens perspektiv så har denna form 
fungerat bra för att få tankar och input från er som vi kan omsätta till något 
praktiskt.  

Camilla Blomqvist menar att det handlar om ömsesidighet så kommer vi 
absolut att fortsätta med arbetsgrupper.   
 

Christina Simonsson tackar för bra presentation och ställer två frågor; i 
arbetsgruppen kring ledsagning har det varit en parallell diskussion i 
förvaltningen, hur har det fungerat i arbetsgrupp BmSS? Hur ska 
fortsättning gå? Christina trodde att det skulle handa mer om kompetens.  

Charlie Larsson svarar att det varit en parallellprocess inom förvaltningen 
där vi har diskuterat upplägg för att få så goda förutsättning som möjligt. 
Inom BmSS har vi försökt förankra för att inte stöta på patrull i vår 
organisation.  

Camilla Blomqvist kompletterar med att arbetsgruppen BmSS initialt 
handlade om kompetensförsörjning och förvaltningen tar vi med oss 
synpunkten och planerar en ny arbetsgrupp om detta.  

Jens Adamik menar att det var så arbetsgrupperna var tänkta. De skulle 
vara framåtsträvande.  
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Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 8 (8) 

  
10 

Information från förvaltningen     
Lovisa Wennerström och Veronica Berntsson 

Information om hur förvaltningen arbetar med funktionshinderperspektivet vid 
besvarande av remisser angående detaljplaner, stadsutveckling mm. Se bildspel  
 

Anders Andersson menar att det är bra med workshop, det är bra att ni vill 
ha vår input. Återkommer efter snack med kollegor i föreningen.  

 
Dennis Bokedal menar att det är positivt att vi kan ta det i detta råd men 
viktigt att vi inte tar det på två ställen. Det vanlig ang. universell 
utformning missar man från början. Det är inte bara BmSS och den typ av 
bostäder utan alla bostäder. De flesta bor ju i vanliga bostäder. Viktigt med 
universell utformning. AB Framtiden borde få synpunkter tidigt. 
 
Anders Ziethén ställer sig positiv till workshop men undrar om det bara 
ska vara ledamöter i rådet eller kan vi bjuda in medlemmar till dessa 
workshops? Vi har arbetsgrupper inom SRF som jobbar med 
tillgänglighetsfrågor och även en med digital tillgänglighet.  
Veronica Berntsson svarar att det handlar om fysisk planering. 
Förvaltningen tar med det som sagts och återkommer. Stadsutveckling 
kommer att ske på annat sätt när de nya förvaltningarna inom fysisk 
planering, exploatering, genomförande och förvaltning kopplat till mark, samt 
genomförande och förvaltning kopplat till byggnader. kommer på plats.  
 

11 

Mötet avslutas    
Jens Adamik avslutar mötet och tackar alla som deltog.  

 

 

 

Jens Adamik    Ulla Adolfsson 
Ordförande    Justerare 

 



Hållbar stad – öppen för världen

4. Dialogpunkter från föreningarna, 
inkomna frågor 



Hållbar stad – öppen för världen

På vilket sätt arbetar kommunen med 
enkäter i LSS-verksamheter?



Hållbar stad – öppen för världen

Vilka brukarundersökningar använder sig 
förvaltningen av?

• SKRs nationella brukarundersökningar – där de finns tillgängliga.

• Göteborgs stads enkäter



Hållbar stad – öppen för världen

SKRs nationella brukarundersökningar

• Gruppbostad
• Servicebostad
• Daglig verksamhet 
• Personlig assistans
• Boendestöd
• Pilot för myndighetsutövning för vuxna inom funktionshinder

I SKR:s brukarundersökningar är det brukaren som ska svara på enkäten.
”För att fånga brukarnas egna upplevelser är det viktigt att fråga dem som får stöd, och 
inte deras företrädare. Det är brukaren själv som ska svara på frågorna i enkäten. ”



Hållbar stad – öppen för världen

Frågeassistenter 

För att så många som möjligt ska kunna delta använder förvaltningen ett system med 
frågeassistenter, vilket är ett koncept som SKR förordar vid brukarundersökningar riktade till 
funktionshinderområdet. 

• Frågeassistenten ska vara en neutral person med erfarenhet av målgruppen. ”Någon som inte 
har direkt koppling till verksamheten, men ändå har god kunskap om målgruppen”

• Det är viktig att varje individ känner sig fri att svara vad hen vill i enkäten. Om frågeassistenten 
är en person i den ordinarie personalen, är det ofta svårare för brukaren att våga uttrycka vad 
hen tycker.



Hållbar stad – öppen för världen

Stödmaterial i enkäterna från SKR

Standard i SKRs enkäter riktade till funktionshinderområdet

• Bildstöd i form av Piktogram

• Uppläsning av frågorna

Tilläggstjänster som förvaltningen beställer

• Tecken som stöd

• Teckenspråk

• I vissa fall text på andra språk



Hållbar stad – öppen för världen

Exempel hur SKRs enkäter kan se ut



Hållbar stad – öppen för världen

Göteborgs Stads enkäter

Göteborgs stad upphandlar brukarundersökningar för områden som inte tillhandahålls via 
SKR ännu. 

För närvarande:
• Lägerverksamheten
• Korttidshem
• Avlösarservice 
• Klippankooperativen

I dessa brukarundersökningar, som huvudsakligen avser verksamheter riktade mot barn, är 
det oftast vårdnadshavare som svarar på enkäten.

Det finns för närvarande inte brukarundersökningar där barn svarar på enkäten



Hållbar stad – öppen för världen

Exempel hur stadens enkäter kan se ut

Socialsekreteraren/handläggaren lyssnar på mig och är 
intresserad av min situation

Förutom svenska kan man svara på albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, dari, 
engelska, finska, persiska, somali, sorani, tigrinja och turkiska. 



Hållbar stad – öppen för världen

Informationsmaterial

Förvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram gemensamt informationsmaterial 
som är anpassat till brukare, medarbetare och närstående. 



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt

Birgit Lund
birgit.lund@funktionsstod.goteborg.se
Förvaltningen för funktionsstöd, Förvaltning



Hållbar stad – öppen för världen

Brukarrevision 

– i vilket utsträckning används metoden?

- i vilken utsträckning görs brukarrevision på verksamheter 
som berör personer med intellektuell funktionsnedsättning?



Hållbar stad – öppen för världen

Brukarrevision

• Brukarrevision är en metod som används för att utveckla och förbättra förvaltningen för 
funktionsstöds verksamheter. 

• Personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättning/psykisk ohälsa intervjuar 
andra brukare för att hitta förbättringsområden ur ett brukarperspektiv.

• Medarbetare på utvecklingsenheten, ca 40 %-tjänst för brukarrevisioner inom 
förvaltningen.
– Brukarrevisioner utförs även inom boendeverksamheten, socialförvaltning sydväst med andra 

resurser.



Hållbar stad – öppen för världen

• Inga revisioner har genomförts under pandemin.

• Utveckling av metoder, AKK-material, rutiner och processer.

• Rekrytering av brukarrevisorer pågår.

• Uppstart igen våren 2022 inom ett BmSS.

• Möjlig omfattning ca 1 revision per månad.



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt

Isra Mire
brukarrevision@funktionsstod.goteborg.se
Förvaltningen för funktionsstöd, Förvaltning



Hållbar stad – öppen för världen

5. Information från förvaltningen



Hållbar stad – öppen för världen

Information om pågående revidering av 
förfrågningsunderlag för daglig 

verksamhet (LOV)



Hållbar stad – öppen för världen

Behov av att revidera förfrågningsunderlag

• Beslut om förfrågningsunderlag fattas av kommunfullmäktige (KF).
• Förvaltningen har identifierat behov av att revidera nuvarande förfrågningsunderlag.
• Krav som behöver revideras avser förändrat ansvar för personuppgifter efter genomgång av 

rättsläget.
• Därutöver har nya styrande dokument tillkommit som berör även daglig verksamhet; 

värdighetsgarantier enligt beslut i nämnden. Styrande dokument har även reviderats enligt 
beslut i KF avseende miljö samt mat och måltider. 

• Vissa krav som behöver revideras är samma krav som formuleras i förfrågningsunderlaget 
för hemtjänst t.ex. personuppgiftsansvar och miljökrav. Äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen har den 26 april fattat beslut om att till KF hemställa om revidering.

• Vid revidering av ett förfrågningsunderlag bör även andra krav ses över, aktualitetsprövas
och vid behov förtydligas i sina formuleringar. 



Hållbar stad – öppen för världen

Process för att revidera förfrågningsunderlag

• Förvaltningen tar fram ett förslag till nämnden om hemställan (begäran) om revidering. 

• Förslag till hemställan tas upp nämndsammanträde 21 september 2022.

• Nämnd fattar beslut om förslag att göra en hemställan till KF om revidering. 

• KF fattar beslut om nämndens förslag till reviderat förfrågningsunderlag.

• Ett nytt förfrågningsunderlag kan börja gälla tre månader efter att KF fattat beslut. 
Godkända privata utförare måste informeras och ges möjlighet att ta ställning till om de 
vill ingå nytt kontrakt med Göteborgs Stad utifrån reviderade krav/förutsättningar. 

Exempel: KF fattar beslut 1 oktober 2022, förfrågningsunderlag kan börja gälla from 1 
januari 2023



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt
Gisela Askne
Enhetschef utvecklingsenheten
gisela.askne@funktionsstod.goteborg.se

Charlotte Nyberg
Handläggare för ärendet
charlotte.nyberg@aldrevardomsorg.goteborg.se

mailto:gisela.askne@funktionsstod.goteborg.se
mailto:charlotte.nyberg@aldrevardomsorg.goteborg.se


Hållbar stad – öppen för världen

6. Information från förvaltningen 



Hållbar stad – öppen för världen

Information om kommande utvärdering 
av rådet för funktionsstödsfrågor



Hållbar stad – öppen för världen

Utvärdering

Nämnden för funktionsstöd beslutade i juni 2020 att inrätta ett lokalt råd för 
funktionsstödsfrågor. 

Nämnden beslutade samtidigt att ge förvaltningen i uppdrag att under 2022 utvärdera 
om formerna för Rådet för funktionsstöd fyller sitt syfte.

Utvärderingen ska presenteras för nämnden där eventuella förändringar av rådets 
utformning och organisering också föreslås.



Hållbar stad – öppen för världen

Rådets syfte

Rådet är ett organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan 
intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och nämnd. Samrådet ska bidra till 
att förbättra kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och 
leda till ökad delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella 
handikappolitiska mål. 

Nämnden ska lämna information till och inhämta synpunkter från rådet i frågor som kan 
beröra gruppen personer med funktionsnedsättning som ligger i nämndens 
ansvarsområde. Samråd ska ske tidigt i planeringsprocessen innan beslut fattas.

Ur reglemente för Rådet för funktionsstödsfrågor
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Arbetsuppgifter

Rådet har som uppgift att utifrån nämndens uppdrag: 
• bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning
• vara nämndens forum för samråd i planeringsprocesser som berör målgruppen
• vara remissinstans för nämnden i frågor som rör målgruppen
• vara förslagsställare för förändringar/förbättringsåtgärder till nämnden 
• årligen avlämna rapport till nämnden med redovisning och utvärdering av rådets arbete
• vara ett forum där civilsamhället kan lyfta och driva frågor som påverkar deras vardag och 

ligger inom nämndens ansvarsområde.
• Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person. 

Ur reglemente för Rådet för funktionsstödsfrågor
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Syfte med utvärdering

En utvärdering är en möjlighet för representanter från civilsamhället att återkoppla om 
rådets arbetsuppgifter, upplägg och möjligheter till delaktighet i frågor som rör 
målgruppen inom nämndens ansvarsområde.

Kopplat till rådet finns ett antal arbetsgrupper, men de kommer inte att utvärderas 
genom enkät.
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Tidplan

• 19 maj - Rådet för funktionsstödsfrågor - presentera plan för utvärdering

• 15 juni - Nämndsammanträde - presentera plan för utvärdering

• Juli - början av september - Enkäten ute

• September-oktober - Sammanställning av resultat

• 13 oktober - Rådet för funktionsstödsfrågor - Presentera resultat

• 19 oktober - Nämndsammanträde - Presentera resultat



Hållbar stad – öppen för världen

Förslag om årshjul för rådet för 
funktionsstödsfrågor
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Jan

Verksamhetsplan

Lex Sarah

Aug

Okt

Brukar-
undersökningar

Jan

Mar

MajAug

Okt

Dec

• Förvaltningen tar fram ett 
förslag till årshjul.

• Dialog på rådet i augusti
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8. Information från förvaltningen



Hållbar stad – öppen för världen

Revidering av nämnden för 
funktionsstöds anvisning för bidrag 

till civilsamhällets organisationer 
inom funktionshinderområdet 
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Syftet med anvisningen

Nämnden för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom 
funktionshinderområdet kompletterar Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till 
civilsamhället.

Anvisningen utgör styrdokument för handläggning av verksamhetsbidrag och 
utvecklingsbidrag inom förvaltningen för funktionsstöd.



Hållbar stad – öppen för världen

Bakgrund till revideringen

I maj 2021 antog nämnden för funktionsstöds ”Lokala anvisningar för bidrag till civilsamhällets 
organisationer inom funktionshinderområdet”. 
På förvaltningens initiativ har förslag till revidering av anvisningen tagits fram.

Förvaltningen har bedömt att anvisningen bör revideras utifrån behov av:
• att förtydliga och komplettera gällande förvaltningsspecifika kriterier samt handläggning av ansökan 

och uppföljning av beviljade bidrag 
• en tydligare koppling till andra styrande och stödjande dokument
• tydligare anpassning efter målgruppen civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

• att anpassa till handläggningsprocessen
ansökan-granskning- bedömning- förslag till beslut-beslut-uppföljning

• att använda stadens mallar för styrande dokument



Hållbar stad – öppen för världen

Tidplan – utifrån att förslaget antas

• Nämnden för funktionsstöd antar reviderad anvisning 16 juni 

• Ansökan om verksamhetsbidrag för 2023 lämnas 1/7-31/8
– Manuell ansökan även i år då den digitala tjänsten för bokning och bidrag lanseras i oktober.
– Frågor som ska besvaras i ansökan kommer ändras. Nya frågorna kommer att utgå från de 

förvaltningsspecifika kriterierna för att beviljas bidrag.
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Nyheter

Förslag till revidering
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Demokrativillkoret

Organisationen ska i sin ansökan intyga att de uppfyller demokrativillkoret. Dvs intyga att 
organisation och dess företrädare, i verksamheten inte 

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes 
grundläggande fri- och rättigheter, 

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde, 

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller 

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 
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Förvaltningsspecifika kriterier

• Förvaltningsspecifika kriterier är en ny term.

• Kriterierna ska öka transparensen gällande bedömning och beslut om bidrag.

• Stora delar finns i nuvarande anvisning men inte under en specifik rubrik.

• Anpassning har gjorts utifrån typ av organisationer
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Förvaltningsspecifika kriterier

Förvaltningen för funktionsstöd ger stöd till organisationer inom funktionshinderområdet 
som uppfyller något av följande: 

• Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom 
förebyggande eller främjande verksamhet. 

• Organisationer som bedriver intressepolitiskt och opinionsbildande arbete samt sprider 
kunskap för att förbättra för sina respektive målgrupper. 

• Organisationer som bedriver medlemvårdande verksamhet.

• Organisationer vars verksamhet innebär stöd till närstående till personer med 
funktionsnedsättningar 
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Förvaltningsspecifika kriterier

För att beviljas bidrag ska organisationen 

• drivas av eller verka för och med målgrupper inom funktionshinderområdet 

• med sin verksamhet nå befintliga, nya eller förändrade behov hos målgruppen

• bedriva verksamheten som fungerar som ett komplement eller alternativ till annan 
befintlig verksamhet 

• arbeta systematiskt med utveckling av sin verksamhet

• när behov finns, samverka med relevanta aktörer

• följa gällande arbetsrättslig lagstiftning, om organisationen har anställd personal
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Förvaltningsspecifika kriterier

I bedömningen tas hänsyn till: 

• organisationens behov av bidrag i förhållande till organisationens förmåga till egen 
finansiering

• medel som ansökts respektive beviljats från annan instans 

• principen om långsiktighet i den lokala överenskommelsen om samverkan mellan 
Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer, dvs. att underlätta 
organisationernas planering genom att ha långsiktighet som grund för insatsen

Bidrag beviljas inte till organisationer med skatteskuld som drivs in av Kronofogden.
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Kontakt

Utvecklingsenheten
Gisela Askne
gisela.askne@funktionsstod.goteborg.se
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9a. Information från arbetsgruppen 
med ansvar för ledsagning 
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Pågående arbete

• 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 våren 2022 har förvaltningen jobbat med två förbättringsområden inom 
ledsagning och ledsagarservice med fokus på att öka och utveckla den enskildes 
förflytande.
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Pågående arbete

Möte 1
220114

•Beskriva uppdraget

•Påbörja arbete med
förbättringsområdet 
Styrande och 
stödjande dokument:

oBeslut per månad 
ledsagarservice LSS

oEv. Förslag ang. 
möjlighet att spara 
timmar

Möte 2
220224

• Genomgång av rådets 
synpunkter.

• Förbättringsområdet 
Styrande och 
stödjande dokument:

oOmkostnader
oOmvårdnad som en 

del av ledsagarservice 
LSS

Möte 3
220407

•Genomgång av rådets 
synpunkter.

•Förbättringsområdet 
Organisering:

oOrganiseringen för 
utförandet av 
ledsagningen inom 
FFS
oTa ställning till 
anställningsform 
PAN-anställningar

Möte 4
220516

•Genomgång av rådets 
synpunkter

• Ta fram ett utkast till 
rådets arbetsgrupp.

Möte 5
220616

•Revidera utkastet utifrån 
rådets synpunkter

Upplägg för möten för arbetsgruppen inom förvaltningen för funktionsstöd
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Pågående arbete

Möte 1
27/01-22

• Introduktion
• Beskriva uppdraget
• Dialog kring förslag 

förvaltningens 
arbetsgrupp, 
förbättringsområdet 
”Styrande och stödjande 
dokument”

Möte 2
10/3-22  

• Dialog kring förslag 
förvaltningens arbetsgrupp, 
förbättringsområdet 
”Styrande och stödjande 
dokument”

oHantering av omkostnader
oOmvårdnad som en del av 

ledsagarservice LSS?

Möte 3
28/4-22 

• Dialog kring förslag 
förvaltningens arbetsgrupp, 
förbättringsområdet 
”Organisering”
• Organisering för utförandet 

av ledsagningen inom FFS
• Ta ställning till 

anställningsform PAN-
anställningar

Möte 4
2/6-22 

• Gå igenom utkastet från 
förvaltningens arbetsgrupp.

• Dialog kring utkastet.

Upplägg för möten för arbetsgruppen med rådet för funktionsstödsfrågor
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Reflektioner

• Givande diskussioner i båda arbetsgrupperna.

• Det är en stor resurs att kunna arbeta med brukarrepresentanter.

• Några frågor kommer att behöva lyftas med stadsledningskontoret och med ÄVO 
(juridiskt perspektiv).

• Tidsplan, ett utkast med förslag för utvecklingsområden ska tas på 
förvaltningsledningen efter sommaren.
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9b. Information från arbetsgruppen 
med ansvar för BmSS 
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Arbetsgrupp kompetens

Rapportering rådet för funktionshinderfrågor 2022-05-19

Charlie Larsson
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Information om
- Verksamhetens kvalitet
- Verksamhetens kompetensinventering

Verksamhetens frågor till arbetsgruppen
- Vilken livserfarenhet behöver vi?
- Vilka informella kompetenser behöver vi?
- Hur arbetar vi ihop med anhöriga?
- Vilka bemötanden behöver vi ha?

Arbetet inleddes med…
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Möte 2
- Diskussion utifrån tre olika fallbeskrivningar 

Möte 3
- Fortsatta diskussioner utifrån tankar och idéer från möte 2

Arbetet fortsatte med casediskussioner
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Anhörigperspektivet
- Arbetet under möte 2 och 3 ledde till fokus på anhörigfrågor

Verksamhetens förslag
- Utifrån arbetsgruppens diskussioner tog verksamheten fram ett antal konkreta förslag 

på utvecklingsarbete som diskuterades under möte 4

Arbetet avslutas med diskussion om åtgärder
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Resultat

• En särskild mall där det dokumenteras information som kommer från anhöriga –
informationen sparas tillsammans med personens journal för att inte gå förlorad.
– Syftet med detta är att information inte ska gå förlorad. Det underlättar också för verksamheten att 

ha praktisk nytta av information som finns tydligt dokumenterad.

• Komplettera vårt internutbildningsarbete med en modul om anhörigperspektivet.
– Syftet med detta är att skapa förståelse och kunskap bland medarbetare för vilken roll anhöriga kan 

spela för den enskilde och vår verksamhet. 

• Ta fram en rutin som beskriver hur vi pratar och kommunicerar med anhöriga och hur 
det dokumenteras.
– Syftet med detta är att ge våra medarbetare en tydlig grund och struktur att utgå ifrån i sina möten 

med anhöriga.
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Implementering och återrapportering

Piloter under 2023
- Åtgärderna testas på ett antal enheter under kommande verksamhetsår

Återrapportering
- Fortsatt arbete och resultat återrapporteras i rådet för funktionsstödsfrågor
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Stort engagemang, mycket frågor och givande diskussioner!

Från förvaltningens sida är vi mycket nöjda såväl med processen som slutresultatet, 
vi vill tacka för gott samarbete och ser fram emot framtida arbetsgrupper!

Vi från förvaltningen är mycket nöjda
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Kontakt

Charlie Larsson
charlie.larsson@funktionsstod.goteborg.se
Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad
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10. Information från förvaltningen
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Information om hur förvaltningen arbetar 
med funktionshinderperspektivet vid 

besvarande av remisser angående 
detaljplaner, stadsutveckling mm  
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Förvaltningen för 
funktionsstöd -
Stadsutveckling 
Lovisa Wennerström
Veronica Berntsson
2022-05-19
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Organisation förvaltningen för funktionsstöd

Direktör

Bostad med 
särskild service

Daglig verksamhet 
och stöd

Myndighet och 
socialpsykiatri

Kvalitet och 
utveckling

Stab och 
kommunikation Ekonomi

HR Förvaltnings-
controller
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Utgångspunkter för arbetet

Ur Socialtjänstlagen: 
Socialnämnden har i uppdrag att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra 
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.
Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala 
erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i 
kommunen.
Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas 
så att de blir lätt tillgängliga för alla.
Ur reglemente för Förvaltningen för funktionsstöd
”Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom 
kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i 
samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället.” 
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Vad vi jobbar med

• Vi besvarar remisser inom stadsutveckling, detaljplan, program, översiktsplan.
- Ex: Program för Frölunda, BmSS vid fd. Holtermanska, BmSS vid Stjärnbildsgatan, 
Detaljplan för Backaplan

• Processer inom andra samhällsfrågor, särskilt kultur- och delaktighetsfrågor 
samt miljö och hållbarhet

Ex: Plan för Göteborgs Stads kulturprogram, Idrottspolitiskt program, Elektrifieringsplan, 
Tillgänglighetsdatabasen, Miljörevision,
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Samverkan internt, i nätverk och med andra 
förvaltningar

• Internt: Planeringsledare för boende med särskild service (BmSS)

• Nätverk utvecklingsledare stadsutveckling (socialförvaltningar, Äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd)

• Fastighetskontoret

• Samverkansgrupp för fysisk tillgänglighet

• Nätverk för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys
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Hur vi förvaltar och utvecklar vårt uppdrag

• På olika sätt bidra med kunskap i samhällsplaneringen 
utifrån förvaltningens ansvarsområde och målgruppens sociala erfarenheter

• Lyfta, driva och påtala frågor kopplade till tillgänglighet i inne- och 
utemiljöer och universell utformning.

• Påtala de strategier som är antaga i Göteborgs Stads program för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättningar

• Målsättning att skapa en kunskapsbas utifrån förvaltningens ansvarsområde 
och målgrupper. Motsvarande socialförvaltningarnas Lokala utvecklingsprogram (LUP).

• Pröva olika former för dialog
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Bygga kunskap tillsammans med rådet

• Samla in exempel på upplevelser, 
problem och goda exempel i byggd 
miljö

• Samla kunskap utifrån personer 
med funktionsnedsättnings sociala 
erfarenheter i samhällsplaneringen

• Ett sätt att skapa en kunskapsbas 
utifrån förvaltningens 
ansvarsområde och målgrupper.



Kommande workshop?



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt
lovisa.wennerstrom@funktionsstod.goteborg.se
veronica.berntson@funktionsstod.goteborg.se

Tack för er uppmärksamhet!

mailto:lovisa.wennerstrom@funktionsstod.goteborg.se
mailto:Veronica.berntson@funktionsstod.goteborg.se
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