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§ 170
Val av justeringsperson
Sebastian Helin (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 171
Fastställande av föredragningslista
Stadsdelsnämnden fastställer reviderad föredragningslista efter följande ändringar:
•

Punkt 25 - 31, som tillhör den slutna delen av sammanträdet, behandlas som
punkt 4 - 10 på föredragningslistan.

•

Punkt 3, Begäran om överflyttning av ärende till stadsdelsnämnden AskimFrölunda-Högsbo, utgår från dagens föredragningslista och kommer att
behandlas vid stadsdelsnämndens nästkommande sammanträde.

•

Punkt 14, Muntlig information om Förskolan Hagens Prästväg, utgår från
dagens föredragningslista och kommer att behandlas vid stadsdelsnämndens
nästkommande sammanträde.

§§ 172-178
Sluten del av sammanträdet. Omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen, OSL, och återfinns i protokoll 7 b/2016.
§ 179
Ajournering
Sammanträdet ajourneras på förslag av ordföranden med anledning av att nämndmötet
öppnas för allmänheten.
Vid sammanträdets återupptagande hälsas Liz Silke (S), ny tionde ersättare, välkommen
till nämnden. Nämndsekreterare Niklas Hall och vikarierande sektorschef Äldreomsorg
Anne-Marie Svensson hälsas välkomna till stadsdelsförvaltningen.
§ 180 Diarienummer N137-0005/16
Ekonomisk lägesrapport januari - juli 2016
I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämndens rapporteringsplan
upprättas en sammanfattande ekonomisk lägesrapport för periodens ekonomiska utfall
och prognos för helåret. Lile P Boschewska lämnar kompletterande information kring
det ekonomiska läget.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten för januari-juli 2016.
Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll
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§ 181 Diarienummer N137-0004/16
Politisk inriktning och mål för Budget 2017
Göteborgs kommunfullmäktige har fastställt budget 2017 och i samband därmed
övergripande mål och inriktning för arbetet i stadens nämnder. Nämnderna har därefter
till uppgift att utifrån kommunfullmäktiges beslut förtydliga, konkretisera och
komplettera de lokala mål och strategier som ska gälla i respektive stadsdel.
Beslutsunderlag
Förslag till politisk inriktning och mål för budget 2017 daterat den 30 augusti 2016 har
utarbetats av S, MP och V enligt bilaga 1 till protokollet. Av dokumentet framgår vilka
mål, inriktningar och uppdrag från kommunfullmäktiges budget samt kompletterande
mål, inriktningar och uppdrag, specifika för Västra Göteborg, som förvaltningen ska
lägga särskild vikt vid.
Ordföranden Henrik Munck (MP) presenterar innehållet i det politiska mål- och
inriktningsdokumentet.
Ordföranden Henrik Munck informerar om att ett tillägg ska göras på sidan 2 under
rubriken "Förskola och Skola" så att sista raden får följande lydelse: "Därför ska
införande av en teknikförskola samt profilgrundskola utredas".
Förslag till mål- och inriktningsdokument för budget 2017 för SDN Västra Göteborg
daterat den 30 augusti 2016 har likaledes utarbetats av L, M och KD, bilaga 2 till
protokollet. Dokumentet innehåller alliansens övergripande mål och inriktning för
förvaltningens arbete.
Sebastian Helin (M) presenterar alliansens mål- och inriktningsdokument.
Yrkanden
Ordföranden Henrik Munck (MP) yrkar med instämmande av ledamöterna från S och V
att nämnden ska besluta anta förslag till politiskt inriktnings- och måldokument 2017
från S, MP och V med tillägg enligt ovan.
Sebastian Helin (M) yrkar med instämmande av ledamöterna från M och KD att
nämnden ska besluta avslå ordförandens yrkande samt anta av L, M och KD utarbetat
mål- och inriktningsdokument för SDN Västra Göteborg för 2017.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet
bifallits.
Omröstning begärs.
Omröstning
Godkänd propositionsordning: "Ja-röst för bifall till Henrik Muncks (MP) yrkande.
Nej-röst för bifall till Sebastian Helins (M) yrkande"
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För Ja-propositionen röstar förste vice ordföranden Anette Bernhardsson (S), Tore
Kristiansson (S), Lena Hammarström (V), Annelie Schagerström (S), Pa Mbye (S), och
ordföranden Henrik Munck (MP).
För Nej-propositionen röstar Sebastian Helin (M), Emanuel Vestberg (M), Marianne
Bergman (KD), Eva Sundén (M) och Sten Wasmouth (M).
Med sex Ja-röster för Henrik Muncks (MP) yrkande och fem Nej-röster för Sebastian
Helins (M) yrkande beslutar nämnden bifalla Henrik Muncks yrkande.
Stadsdelnämndens beslut
Dokument avseende politisk inriktning och mål för budget 2017, utarbetat av (MP), (S)
och (V) för år 2017 antas med tillägg på sidan 2 under rubriken "Förskola och Skola" så
att sista raden får följande lydelse: " Därför ska införande av en teknikförskola samt
profilgrundskola utredas".
Reservation
Sebastian Helin (M), Emanuel Vestberg (M), Marianne Bergman (KD), Eva Sundén
(M) och Sten Wasmouth (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för av M, L och KD
utarbetat mål- och inriktningsdokument enligt bilaga 2 till protokollet.
§ 182 Diarienummer N137-0157/13
Blockförhyrning av gruppbostäderna på Valvägen3, Skalskärsgatan 3 och
Tanneskärsgatan 100
På uppdrag av stadsdelsnämnden i Västra Göteborg och lokalsekretariatet har
lokalförvaltningen genomfört en utredning avseende möjligheten att blockförhyra
gruppbostäderna på Valvägen 3, Skalskärsgatan 3 och Tanneskärsgatan 100.
En blockförhyrning innebär att förhyrningsformen ändras från bostadskontrakt till
lokalkontrakt. Detta medför att besittningsskyddet för de boende försämras och medför
även att tiden från anmäld brist i fastigheten fram till dess att bristen är åtgärdad skulle
förlängas med anledning av att ytterligare beslutsled införs.
Beslutsunderlag
Stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att lokalsekretariatet inte kommer att genomföra en
blockförhyrning utan i stället låta nuvarande hyresförhållande bestå på Valvägen 3,
Skalskärsgatan 3 och Tanneskärsgatan 100 enligt yttrande från lokalsekretariatet den 15
juni 2016.
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§ 183 Diarienummer N137-0284/16
Yttrande avseende Friluftsprogram för Göteborgs Stad
Park- och naturnämnden har sänt förslag till Friluftsprogram för Göteborgs Stad med
bilagan Områdesbeskrivningar till stadsdelsnämnden för yttrande. Stadsdelsnämnden
Västra Göteborg ska till Park- och naturnämnden yttra sig över programmet senast den
31 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker Friluftsprogram för Göteborgs Stad med bilagor.
Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till Park- och naturnämnden som eget
yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras
Park- och naturnämnden
§ 184 Diarienummer N137-0361/16
Yttrande över förslag till revidering reglemente SDN
Stadsledningskontoret har sett över stadens reglemente och föreslår förändringar i
Göteborgs stadsdelsnämnders reglemente kapitel 2, vilket i huvudsak motsvarar nu
gällande reglemente för stadsdelsnämnderna. Förslaget följer en ny gemensam struktur
för nämndernas reglementen i staden. Förslaget är framtaget i medverkan med
nämndsekreterare och förvaltningscontrollers i stadsdelarna. Information om ärendet har
även getts till stadsdelsdirektörerna. Västra Göteborgs stadsdelsnämnd har beretts
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 juni 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder
med beaktande av förvaltningens synpunkter avseende 14 §. Tjänsteutlåtandet daterat
den 20 juni översänds till kommunstyrelsen som eget yttrande.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 185 Diarienummer N137-0583/15
Kostpriser för anställda 2016
Kostpriser för anställda avser det pris som anställda ska betala när de äter en måltid som
tillhandahålls av arbetsgivaren i personalrestaurang/personalmatsal, som inte ska
förväxlas med så kallade pedagogiska eller sociala måltider.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att de rekommenderade kostpriserna gäller från och med den
1 augusti 2016.
§ 186 Diarienummer N137-0293/14
Svar på inspektionsrapport från Miljöförvaltningen - förskolor
Miljöförvaltningen beslutade den 10 augusti 2015 att stadsdelsnämnden Västra
Göteborg skulle åtgärda brister gällande städning på förskolor och grundskolor i
stadsdelen. Miljöförvaltningen har ålagt stadsdelsförvaltningen att redovisa hur
verksamheterna säkerställer fem specifika punkter gällande förskolor.
1. Rutiner för daglig städning av alla lokaler där barnen vistas varje dag.
2. Rutiner som fungerar för daglig dammsugning av mattor i lokaler där
barnen/eleverna vistas varje dag.
3. Rutiner som fungerar för veckovis dammsugning av textilklädda möbler i
lokaler där barnen/eleverna vistas dagligen.
4. Kemikalieförteckning över de kemiska städprodukter som hanteras i
verksamheterna och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.
5. Dokumenterade rutiner för regelbunden uppföljning av städningen och för
hantering av klagomål.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande redovisning som svar på
Miljöförvaltningens inspektionsrapport och översänder den till Miljöförvaltningen.
Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Expedieras
Miljöförvaltningen
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§ 187 Diarienummer N137-0292/14
Svar på inspektionsrapport från Miljöförvaltningen - grundskolor
Miljöförvaltningen beslutade den 10 augusti 2015 att stadsdelsnämnden Västra
Göteborg skulle åtgärda brister gällande städning på förskolor och grundskolor i
stadsdelen. Miljöförvaltningen har ålagt stadsdelsförvaltningen att redovisa hur
verksamheterna säkerställer fem specifika punkter gällande tre skolenheter.
1. Rutiner för daglig städning av alla lokaler där barnen vistas varje dag.
2. Rutiner som fungerar för daglig dammsugning av mattor i lokaler där
barnen/eleverna vistas varje dag.
3. Rutiner som fungerar för veckovis dammsugning av textilklädda möbler i
lokaler där barnen/eleverna vistas dagligen.
4. Kemikalieförteckning över de kemiska städprodukter som hanteras i
verksamheterna och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.
5. Dokumenterade rutiner för regelbunden uppföljning av städningen och för
hantering av klagomål.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande redovisning som svar på
Miljöförvaltningens inspektionsrapport i den del som berör område grundskola och
översänder den till miljöförvaltningen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras
Miljöförvaltningen
§ 188 Diarienummer N137-0238/16
Strategiskt planeringsdokument gällande förskoleverksamheten, kvartal 2 2016
Lägesbeskrivning av förskoleverksamheten i Västra Göteborg gällande kvartal 2 2016
innehållande ekonomi, placerade barn ur befolknings- och produktionsperspektiv,
betalströmmar, kö och lokaler.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.
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§ 189
Ajournering
Sammanträdet ajourneras på förslag av ordföranden.
§ 190 Diarienummer N137-0462/15
Redovisning till Skolinspektionen avseende vidtagna åtgärder efter tillsyn på
Tynneredsskolan höstterminen 2015
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Göteborgs Stads skolverksamhet under
höstterminen 2015. Tynneredskolans besöktes av Skolinspektionen den 6-8 oktober
2015 och den 28 januari 2016. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och
27 §§ skollagen (2010:800) Göteborgs Stad att vid vite av 700 00 kr senast den 1
september 2016 vidta åtgärder. De vidtagna åtgärderna ska skriftligen redovisas till
Skolinspektionen.
Om Göteborgs Stad inte följer detta föreläggande kan Skolinspektionen ansöka hos
förvaltningsrätten om utdömande av vitet.
Stadsdelsnämndens utbildningsutskott kommer att få fortlöpande information om
utvecklingen på Tynneredsskolan i den omfattning som utskottet önskar.
Områdeschef Ann-Katrin Samuelsson lämnar kompletterande information angående
ärendet och stadsdelskontorets åtgärder.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och översänder tjänsteutlåtandet till
Skolinspektionen som eget yttrande.
Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Expedieras
Skolinspektionen
§ 191 Diarienummer N137-0394/15
Information om stadsrevisionens granskningsrapport om samverkan kring barn med
behov av samordnade insatser
Stadsrevisionen har den 17 mars 20016 inkommit med granskningsrapport om
samverkan mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen kring barn med behov
av samordnade insatser.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2016.
Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll
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Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar mottagande av information om stadsrevisionens
granskningsrapport och förvaltningens åtgärder.
§ 192 Diarienummer N137-0193/16
Rapport om försörjningsstödet utveckling kvartal 2 2016
Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att fortlöpande lämna
kvartalsrapport om försörjningsstödets utveckling och analys av densamma.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 juni 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner rapport om försörjningsstödets utveckling kvartal 2 2016.
§ 193 Diarienummer N137-0180/15
Rapport om handläggning av ärenden avseende barn och unga kvartal 2 2016.
Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att regelbundet avrapportera arbetet
med att säkerställa handläggningen av ärenden gällande barn och unga.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 juni 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner kvartalsrapport 2 2016 om handläggning inom barn och
unga.
§ 194 Diarienummer N137-0012/16
Svar på skrivelse från lokala rådet för funktionshinderfrågor i Västra Göteborg
Lokala rådet för funktionshinderfrågor i Västra Göteborg har till nämnden inkommit
med skrivelse angående ett antal frågeställningar gällande boendeaspekter för personer
med behov av särskild bostad enligt SoL och LSS . Skrivelsen anmäldes som inkommen
vid nämndens sammanträde 2016-06-21.
Beslutsunderlag
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa förslag i enlighet med
föreliggande tjänsteutlåtande.
Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till lokala rådet för
funktionshinderfrågor i Västra Göteborg som sitt eget svar på rådets frågor.
Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll
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Expedieras
Lokala rådet för funktionshinderfrågor i Västra Göteborg
§ 195
Information från förvaltningen
Stadsdelsförvaltningen lämnar information i följande frågor:
Stadsdelsdirektören Maria Lejerstedt informerar:
•

Maria Lejerstedt och Michael Ivarson, förvaltningsdirektör social
resursförvaltning, har representerat Göteborgs Stad vid Nordiskt
socialdirektörsmöte i Helsingfors under vecka 33. Vid mötet deltog
representanter från de nordiska länderna. Sammanfattningsvis har samtliga
länder samma problematik men presenterar olika lösningar.

•

Sven Höper, direktör för område välfärd och utbildning, som leder stadens
styrgrupp för översyn av grundskolan har bjudit med områdeschef Bo Niklasson
till Kanada för utbyte och studiebesök.

•

Påminnelse om inbjudan till budgetdagarna den 12-13 september. Eventuella
förhinder anmäls till förvaltningen.

•

Marianne N Claesson, lämnar kort information angående sjukfrånvaron inom
stadsdelsförvaltningens organisation. SDF Västra Göteborg visar tillsammans
med SDF Angered de sämsta resultaten bland stadsdelarna och sjukfrånvaron
har försämrats under perioden 2015-2016, framförallt den långa sjukfrånvaron
(sjukskrivning 60 dagar eller mer). Den korta sjukfrånvaron visar bra resultat.
Förvaltningen har gjort insatser men kan inte se några konkreta resultat än.
Förvaltningen återkommer med den av nämnden begärda analysen vid
sammanträdet i oktober.

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet
§ 196
Information från nämndledamöter
• Anette Bernhardsson (S) och Henrik Munck (MP) informerar om konferens i
Halmstad, KomTek (teknik i förskolan) den 25 augusti.
•

Karin Greenberg (S) informerar om att staden skickat ut frågan om LOV inom
daglig verksamhet på remiss och att Funktionshinderrådet kommer att yttra sig.

•

Anette Bernhardsson (S) påminner om stadsledningskontorets informationsmöte
om LOV den 31 augusti.

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet.
Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll
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§ 197
Anmälan av delegationsbeslut
Delegering betyder att nämnden ger uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa
ärenden. Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Följande beslut anmäls:
•

Beslut fattade av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterade den
28 juni 2016, 14 juli 2016, 19 juli 2016 och 2 augusti 2016.

•

Beslut fattade av stadsdelsdirektören enligt förteckning daterad den 15 juni
2016.

•

Beslut inom sektor Utbildning enligt förteckning daterad den 8 augusti 2016
avseende perioden 1 juni - 31 juli 2016.

•

Beslut fattade av SAS enligt förteckning daterad den 8 augusti 2016 avseende
perioden 1 juni - 31 juli 2016.

•

Beslut gällande tjänsteresa inom Norden daterat den 7 juli 2016.

•

Beslut gällande polisanmälan avseende stöld av P-kort vid Nya Varvets
Äldreboende, daterat den 7 juni 2016

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av de delegationsbeslut som har förtecknats i
punkterna 1-6.
§ 198
Anmälan av skrivelser
Följande skrivelser anmäls:
•

Inkomna och avgångna skrivelser enligt postlista, daterad 22 augusti 2016.

•

Protokoll från sammanträde i förvaltningens samverkansgrupp, FSG, den 23
augusti 2016.

•

Förteckning över ej avslutade uppdrag från stadsdelsnämnden till förvaltningen,
daterad den 23 augusti 2016.

•

Skolinspektionens beslut avseende uppföljning av beslut om elevens rätt till
utbildning och särskilt stöd vid Tynneredsskolan.

•

Skolinspektionens beslut avseende uppföljning av beslut om elevens rätt till
stödinsatser vid Fiskebäcksskolan.

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2016-05-18, § 357, Riktlinjer eförslag Göteborgs Stad.

•

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 2016-06-02, § 11, Handlingsplan
för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll
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•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2016-06-01, § 389, Organisering
och utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter.

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2016-06-01, § 390, Riktat
ersättningsbelopp till stadsdelar avseende asylsökande elever samt elever som
omfattas av etableringsreformen då elever är skolplacerade i annan stadsdel än
boendestadsdelen.

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2016-06-01, § 391, Riktat
ersättningsbelopp till fristående skolhuvudmän avseende asylsökande elever
samt elever vilka omfattas av etableringsreformen.

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2016-06-01, § 392, Ramprogram
för äldreboende i Göteborgs Stad.

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2016-06-01, § 394, Yrkande från S,
MP och V om kompletterande budget, våren 2016.

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2016-06-15, § 432, Remiss - Palett
för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13.

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2016-06-15, § 429, Yrkande från
M, KD och L angående Översyn av trygghetskameror på offentliga platser.

•

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående klagomål på
hantering av flytt från gruppboende inom funktionshinder.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av skrivelserna till protokollet.
Stadsdelsnämnden antecknar till protokollet på förslag av ordföranden Henrik Munck
(MP) att det av FSG-protokollet framgår att samverkan avseende ärendena till dagens
nämndsammanträde inte har förklarats fullgjord med anledning av att handlingarna inte
varit utsända till FSG:s ledamöter.

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll
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Stadsdelsnämnden Västra Göteborg

Politisk inriktning för budget
2017

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

30 aug 2016, ver 1.0
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Ett jämlikt Västra Göteborg
Västra Göteborg är en välmående stadsdel men har stora ojämlikheter vad gäller
tex. boende, inkomst, och hälsa mellan olika områden. Vår vision är att
stadsdelen ska fortsätta växa och samtidigt minska skillnaderna. Samhället ska
vara ekologiskt och socialt hållbart, och invånarna ska uppleva sin delaktighet i
samhället som möjlig och rättvis. Vi vill erbjuda medborgarna en livskraftig och
hälsosam miljö att växa upp, bo, arbeta och åldras i. För att detta ska uppnås
krävs att alla får lika förutsättningar i livet. En skola som ger alla förutsättningar
till ett gott liv, liksom frihet genom egenförsörjning och en trygg vård och
omsorg är nödvändigt för att närma sig vår vision.

Kommunfullmäktiges budget 2017
Kommunfullmäktiges budget 2017 gäller för SDN Västra Göteborg. Inriktningar,
uppdrag och mål som lyfts i det följande ska förvaltningen lägga särskild vikt vid.

Jämlikhet
Göteborg ska vara en jämlik stad (KF mål)
Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Därför ska:
•

antalet hushåll med försörjningsstöd minska. (VG inriktning)

•

”Staden där vi läser för våra barn” byggas ut i full skala. (KF uppdrag)

•

ambitionerna inom ”Vägen dit” (inkl Språngbrädan) integreras och
utvecklas vidare inom stadsdelens olika verksamheter för att stärka
möjligheterna till goda livsvillkor (tex genom en mångfald av
praktikplatser). (VG uppdrag)

Förskola och skola
Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas
till sin fulla potential. (KF mål) Därför ska:
•

stadsdelen stärka kvaliteten i förskolan genom fortsatt utbyggnad och
minskade barngrupper, i synnerhet för de yngre barnen. (KF inriktning)

•

stöd sättas in tidigt och samordning av resurser för särskilda stödinsatser
stärkas. Kvaliteten på stödet till elever med särskilda behov ska stärkas.
(KF inriktning)

•

det förebyggande arbetet stärkas. Arbetet med fysisk och psykosocial
hälsa behöver stärkas på skolorna genom elevhälsoteamens arbete.
Arbete med skolnärvaro ska intensifieras. (KF inriktning)

•

fritidsgårdar, kulturskola och El Sistema stärkas för att möta barn och
ungas behov (tex. genom utökat utbud och samarbete med
föreningslivet). (VG inriktning)

•

stadsdelen aktivt verka för att så många barn som möjligt deltar i förskola
eller pedagogisk omsorg. (KF uppdrag)

•

elevers ”intresse och lust för att lära sig mer” och delaktighet (elevenkät)
följas upp särskilt. (VG uppdrag)

•

införande av en teknikförskola utredas. (VG uppdrag)
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Äldre
Äldres livsvillkor ska förbättras. (KF mål) Därför ska:
•

äldres självbestämmande öka och mer attraktiva jobb skapas inom
hemtjänsten genom att arbetet med Attraktiv Hemtjänst förstärks och de
kompetensutvecklande insatserna fortsätta. (KF inriktning)

•

arbetet med att förbättra arbetsmiljön för hela äldreomsorgen
intensifieras. (KF inriktning)

•

stadsdelen verka för att fler trygghetsboenden tillkommer bl.a. för att
främja självständigt boende. (KF inriktning)

•

städning i ordinärt boende kunna utföras i egen regi. (VG inriktning)

•

kostanden för utskrivningsklara patienter minimeras. (VG uppdrag)

Individ- och familjeomsorg / Funktionsnedsättning
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk, eller intellektuell
funktionsnedsättning ska förbättras. (KF mål) Därför ska:
•

stadsdelen särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till
arbete eller annan meningsfull sysselsättning. (KF inriktning & VG processägarskap)

•

de tidiga och förebyggande insatserna mot drogmissbruk, ohälsa samt
arbetslöshet utvecklas. Samarbetet med de sociala företagen och den
sociala ekonomin ska fortsätta och utökas bl a för att skapa fler
praktikplatser. (VG inriktning)

•

särskild regelbunden redovisning av systematiskt kvalitetsarbete och
intern kontroll inom myndighetsutövning sammanställas, samt vid behov,
förslag till åtgärder redovisas. (VG uppdrag)

Turism / Trafik / Näringsliv
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka. (KF mål)
Kustens och Södra skärgårdens särskilda förutsättningar ska beaktas.
Därför ska:
•

ett aktivt samarbete med ansvariga förvaltningar kring utveckling av
attraktiva gång- och cykelstråk utefter kustlinjen från Röda Sten till Välen
ske. (VG inriktning)

•

ett aktivt samarbete fortsätta med ansvariga förvaltningar för att utveckla
kommunikationsmöjligheterna till och från samt inom Södra skärgården.
(VG inriktning)

•

ett aktivt arbete ske för fler jobb och hållbar besöksnäring i Södra
skärgården genom bland annat ”Leader Södra Bohuslän”. (VG inriktning)

•

samverkan ske för en god nivå av samhällsservice i Södra skärgården.
(VG inriktning)
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Verksamhetsmål för Västra Göteborg
Alla anställda inom förvaltningen har ett ansvar för att förbättra kvaliteten och
förändra till det bättre. Förutsättningarna för arbetet på enhetsnivå är
avgörande för brukarnas upplevda kvalitet. Det är därför alla medarbetares
ansvar att bidra till verksamhetens utveckling, och det är ett ledningsansvar att
identifiera förbättringsområden samt genomföra förändringar.
Brukarråd, anhörigråd och medborgarpaneler ska användas för att ha dialog
med våra medborgare så att fler perspektiv beaktas inför beslut.
För att utveckla den kommunala verksamheten krävs en god samverkan med
föreningslivet (idrott, religion, kultur med flera).
Det är viktigt att kontinuerligt analysera demografiska förändringar och
förändrade brukarbehov (tex. gällande efterfrågan på förskoleplatser och
särskilt boende).
Därför ska:
•

enheter med höga sjukskrivningstal minska betydligt.
(VG mål)

•

enheter med låg upplevd delaktighet bland medarbetarna öka upplevd
delaktighet betydligt. (VG mål)

•

brukare genom ökad delaktighet/medskapande tillförsäkras god vård,
omsorg, och livskvalité (t.ex. genom tjänstedesign). Vård och omsorg ska
utgå från individens sammantagna behov och tvärsektoriellt samarbete
ska ske där så behövs. (VG inriktning)

•

alla enheter miljödiplomeras, med särskilt fokus på att minimera
matsvinnet. (VG uppdrag)

Det grundläggande uppdraget till förvaltningen är att i enlighet med reglementet
säkerställa god ekonomisk hushållning, systematiskt kvalitetsarbete, intern
kontroll, och att rapportera risker för avvikelser samt förslag till åtgärder.
Därför ska:
•

analys och åtgärder kring den kortsiktiga och långsiktiga
kompetensförsörjningen redovisas. (VG uppdrag)

•

samverkan ske med lokalförvaltningen kring nya lokaler samt underhåll
av befintliga för en god miljö för brukare och medarbetare. (VG inriktning)

•

målvärden och mätmetoder för mål angivna i detta dokument tas fram i
dialog med nämnden inför budgetbeslut. (VG uppdrag)

•

stadsdelsdirektören presentera en budget i balans för SDN Västra
Göteborg för 2017.
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YRKANDE
L, M och KD
2016-08-30

Alliansens förslag till mål- och inriktningsdokument 2017 för SDN
Västra Göteborg
För Alliansen i SDN Västra Göteborg är det en självklar utgångspunkt att alla göteborgare, oavsett etnisk
bakgrund, kön eller ålder, ska ha samma rättigheter och skyldigheter i livets alla skeden.
Varje människa är expert på sitt egna liv. Därför ska politiken underlätta livet och valen för varje
människa. Politiken måste utgöra plattformen för människor att skapa just den tillvaro de själva önskar
samt underlätta för medborgarna - inte styra dem. Redan från tidiga år formas vår syn på andra människor.
Skolan och hemmet har också gemensamt ansvar för att lära ut förståelse och respekt för människors
olikheter och möjligheter.
Alliansen anser att ett övergripande målen för förvaltningen ska vara att erbjuda våra medborgare tjänster
som bidrar till goda livsvillkor, god hälsa och hållbar utveckling som gör det attraktivt att bo samt verka
inom våra stadsdelar.

2017 års arbete ska i första hand inriktas på:


lyfta kunskapsresultaten i grundskolan till lägst godkänt betyg



minska barngrupperna i förskolan med fokus på de yngre barnen



erbjuda trygg och värdig omsorg



stimulera till mångfald och valfrihet i alla verksamheter



bidra till en ökad tillväxt i stadsdelen och främjandet av arbetslinjen



vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare



ökat fokus på folkhälsan



fortsatt kontroll över kostnadsutvecklingen



minska sjukskrivningen och förbättra arbetsmiljön för förvaltningens personal



kostnadseffektivitet där värdeskapande aktiviteter skall prioriteras



stödja ”fattigpensionärer” och socialt marginaliserade ungdomar i stadsdelen



finna en mer kostnadseffektiv lösning för förvaltningens utvecklingsavdelning
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Utbildning och bildning
Vår vision är att Västra Göteborgs förskolor och skolor ska vara ledande i Göteborg. Individer växer med
kunskaper. Bildning ger människor makt och möjlighet att forma sina egna liv. Därför är det helt centralt
att lyfta kunskapsresultaten i stadsdelens skolor. Stadsdelen måste bli bättre på att löpande följa upp
kunskapsresultaten och sätt in tidiga insatser.
Stadsdelens förskolor och skolor behöver fortsatt rustas upp och byggas om för att vara ändamålsriktiga,
säkra och trygga. Förskolor och skolor ska vara utrustade med ny teknik och IKT ska vara en självklar del
av verksamheten i hela stadsdelen.
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, där verksamheterna följs upp, utvecklas och utvärderas – kan vi nå
än längre. Västra Göteborgs förskolor, skolor och fritidshem ska stimulera och utmana alla elever att
lyckas. Samarbetet med fristående verksamheter ska fördjupas.

Förskolan och pedagogisk omsorg
Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg som
styrs av förskolans läroplan. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Tillgång till förskola och barnomsorg är
också grundläggande för att föräldrarna ska kunna studera eller arbeta. Det kräver en fortsatt utbyggnad av
förskolan i stadsdelen.

Vi vill:


att föräldrar ska kunna välja mellan olika former av barnomsorg och utförare



erbjuda barnomsorg och förskola efter önskemål och behov oavsett veckodag eller tid på dygnet



att alla familjer ska få erbjudande och tillgång till barnomsorg/förskola inom fyra månader,
syskonplacering och närhetsprincipen ska tillämpas. Nämnden ska kontinuerligt följa upp
utvecklingen inom förskolan



minska barngruppernas storlek genom att införa maxtak på barngrupperna under den kommande
mandatperioden, med start på avdelningar med barn i åldern 1-3 år.



att fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg och förskola löpande ska kvalitetsgranskas

Grundskolan
Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i
samhällslivet och som grund för fortsatt utbildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i
skolarbetet och stimulans för de som kan nå längre. Redan från förskoleklass ska utbildningen stimulera
elevers utveckling och lärande för fortsatt skolgång.
Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som de behöver för att klara fortsatta
studier. Språket och läsandet är grunden för fortsatt bildning. Vi vill att skolan ska ha tydliga
kunskapskrav och alla elever har rätt att få möta nya utmaningar. Ingen elev ska lämna årskurs tre utan att
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kunna läsa, skriva och räkna och ha fått det stöd och den hjälp som krävs för det. Vad som händer i
klassrummet är avgörande för hur det går för eleverna. Ska resultaten förbättras behöver varje elev få mer
tid med skickliga lärare. Forskning visar att mindre klasser under de första skolåren kan ge positiva
effekter på elevernas resultat, särskilt om lärarens kompetens nyttjas på bästa sätt. Utifrån lokala behov
ges rektorerna möjlighet att minska storleken på klasserna, ha fler lärare i klassrummet, ha fler
halvklasstimmar eller anställa fler speciallärare.
Vi vill:


slå vakt om föräldrar och elevers rätt att välja skola



vi vill pröva möjligheten att införa betyg från årskurs 4 och delta i den nationella
försöksverksamheten på någon av stadsdelens skolor



stadsdelens skolbibliotek ska värnas och utvecklas



ge mer frihet till de kommunala skolorna genom att utvidga rektorns ansvar för budget och
verksamhet



den administrativa bördan för rektorer och lärare ska minska



erbjuda särskolans elever val mellan individintegrering i grundskolan och sammanhållen grupp



erbjuda elever, som riskerar att inte uppnå målen, extraundervisning, läxhjälp, sommar- och
lovskola alternativt ett extra läsår



ge eleverna en lugn och trivsam matsalsmiljö. Skolmaten ska vara god och näringsriktig



att stadsdelsnämnden ska ansöka om att starta en spetsutbildning med inriktning på matematik. Vi
vill också undersöka möjligheterna att inrätta fler spetsutbildningar inom språk och
naturvetenskapliga ämnen



Införa utvärdering av lärare

Äldreomsorg
Alla äldre ska ha makt och inflytande över sitt liv och kunna åldras med livskvalitet, värdighet och
trygghet. Äldreomsorgen i stadsdelen ska därför präglas av kvalitet och valfrihet. Det ska finnas möjlighet
att själv få välja vem man vill som ska utföra service i det egna hemmet.
Service, vård- och omsorg ska utgå̊ ifrån individens behov och önskemål och ges utifrån en helhetssyn på
varje individ. Service, hemtjänst, värd och omsorg ska vara av god kvalitet och vara likvärdig över hela
stadsdelen. Stadsdelsnämnden ska löpande följa upp så att kvaliteten upprätthålls.

Hemtjänst

Det är viktigt att det finns en hög kontinuitet inom hemtjänsten och att de äldre som har hemtjänst får
möta samma personal i så hög utsträckning som det är möjligt.
Förvaltningen behöver därför skapa bättre förutsättningar för personalen att utföra sitt arbete. Det handlar
om arbetsplatsträffar, schemaläggning, planering, fortbildning och transporttid mellan vårdtagare. Mer tid
för omsorg kräver effektiva IT-system för bland annat schemaläggning.
3

Vi vill:


äldre ska kunna välja vem som utför hemtjänsten och att det ska svara hög kontinuitet inom
hemtjänsten



att maten ska vara god, näringsriktig och det ska vara möjligt att välja olika maträtter. En
kvalitetsnorm avseende nutrition ska utarbetas och införas



utveckla användningen av välfärdsteknologi inom hemtjänsten

Särskilt boende

Olika typer av boende för äldre ska utvecklas och erbjudas de äldre som inte längre klarar av att bo kvar i
sitt hem. För de äldre som kan klara av sin vardag, men vill ha större trygghet och social gemenskap vill vi
skapa trygghetsboenden. Utveckling av boenden måste anpassas efter de äldres behov och önskemål och
bör ske i en samverkan mellan olika aktörer.
Vi vill:



undersöka möjligheterna att inrätta en intraprenad på något av stadsdelens särskilda boenden



att stadsdelen ska ha fler korttidsplatser



att trygghetsboenden ska etableras i stadsdelen, gärna i form av hyresrätter



att vårdkedjan förbättras genom bättre samarbete mellan VG- regionen/primärvården och
stadsdelen samt erbjuda god vård i livet slutskede. Kompetens inom palliativ vård ska finnas på
alla våra särskilda boenden

Individ och familjomsorg samt funktionsnedsättning

Stadsdelen har ett särskilt ansvar för de mest utsatta. Individ- och familjeomsorgen ska arbeta
förebyggande då små insatser i tidigt skede leder till ökad livskvalitet och minskade kostnader i ett längre
perspektiv.
Vi vill:



att den enskildes valfrihet ska stärkas genom en mångfald av aktörer som ägnar sig åt
professionellt socialt arbete



att försörjningsstödet ska minska. Personer som nyansöker om försörjningsstöd ska erbjudas
arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Att unga ska uppmuntras till studier, praktik och
lärlingsplatser



att kostnaderna för köpt vård ska minska
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att förvaltningen utser en enskild socialsekreterare som har till uppgift att leda arbetet mot
våld mot kvinnor



att förvaltningen ska genomföra en kartläggning av alla ”fattigpensionärer” (dvs.
pensionärer som har en årsinkomst under 150 000 kr) och deras situation i stadsdelen i
syfte att försöka finna sätt för att förbättra deras livssituation



Att särskilt stöd skall ges till socialt marginaliserade ungdomar som varken har arbete
eller utbildar sig i syfte att bistå dem att etablera sig på arbetsmarknaden

Ett värdigt liv för personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning har rätt till goda levnadsförhållanden. Det är en grundläggande
rättighet för människor med olika former av funktionsnedsättning, att så långt som det är möjligt få leva
sitt liv på samma villkor som andra.
Vi vill:



öka valfriheten för personer med funktionsnedsättning både genom kommunala och privata
aktörer inom hemtjänst och daglig verksamhet



öka tillgången på anpassade boenden med stöd för personer med funktionsnedsättning



boendestödet ska förstärkas för att möjliggöra kvarboende för människor med måttligt sociala
eller psykiska svårigheter

Kultur
Kultur berikar, utmanar och förenar och har ett egenvärde. Genom kulturen får vi tillgång till vår historia,
mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Kulturutbudet i Västra
Göteborg skall återspegla den mångfacetterade befolkningssammansättningen i stadsdelen.
Vi vill:


Införa kulturskolepeng till alla barn och ungdomar som kan användas för de kulturella aktiviteter
man själv väljer.



Bredda samverkan med kulturlivet genom stimulanspengar från ”Skapande skola” och ge
eleverna tillgång till museer och teatrar och göra några sådana besök under skoltid.
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Fritid
Genom en aktiv fritid ges barn utlopp för sitt rörelsebehov, och får också ökad intellektuell och kulturell
stimulans. Föreningslivet skapar kamratskap och bidrar till god hälsa. Vårt stöd till föreningar ska vila på
demokratiska grunder och baseras på rättvisa villkor. Det är viktigt att alla ges möjlighet att använda våra
parker, friluftsbad, lekplatser och naturområden.
Vi vill:



Stimulera till fler fritidsaktiviteter för barn och unga



Stödja det lokala föreningslivet bl.a. genom ökad tillgång till möteslokaler i hela stadsdelen



att stadsdelens fritidsgårdar håller öppet under lov



att föreningsbidrag endast ska tilldelas föreningar som bygger på demokratisk grund

Personal
Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning ska vara en arbetsplats präglad av ansvar och omtanke där
medborgarens behov står i centrum. I vår kärnverksamhet behövs de mest kompetenta medarbetarna som
finns att tillgå. De ska känna att de utför viktiga och meningsfulla uppgifter och deras kompetens ska tas
tillvara. Arbetsplatsen ska präglas av engagemang och delaktighet där alla tillåts växa och utvecklas.
Vi vill:



Att osakliga strukturella löneskillnader inom vård, skola och omsorg ska kompenseras



Sjukfrånvaron inom vissa yrkeskategorier är hög. Ett fortsatt metodiskt arbeta med att sänka
sjuktalen är viktigt. Sjukfrånvaron bör minskas med minst fem procentenheter.



Få våra medarbetare att känna motivation och delaktighet genom att ge tydliga mål samt ansvar
och befogenheter

Ekonomi
Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande för nämnden. Kärnverksamheterna, bra
utbildning för barn och ungdomar samt god omsorg för äldre och funktionshindrade ska prioriteras.
Stadsdelsdirektören ska i delårsboksluten redovisa om några enheter befarar ett budgetöverskirdande,
orsakerna därtill samt vilka åtgärder som ansvarig chef vidtagit och planerar att vidta för att hålla budget.
Varje verksamhet ska sätta egna mätbara förbättringsmål, som regelbundet följs upp.
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Verksamheterna inom alla sektorer ska konkurrensutsättas och vara föremål för upphandling i syfte att ge
medborgarna förbättrad kommunal service.
Vi vill:


Införa PENG-metoden som beslutsunderlag vid investeringar.

Södra skärgården
Vår stadsdel har en stor rikedom i skärgården. Vi vill att skärgården skall få rätt förutsättningar att verka
året om. För att det skall vara möjligt är det några områden som är särskilt viktiga. Bostadsbyggandet
måste öka långsiktigt så att befolkningsunderlaget ökar. Infrastrukturen behöver fortsatt utvecklas.
Vi vill:



Utöka parkeringsmöjligheterna på fastlandet för åretruntboende i Södra skärgården.



Att kommunikationerna till Södra Skärgården förbättras; genom att en att ny busslinje från
Saltholmen till Sisjön tillskapas samt att året runt permanenta de dagliga turerna till Stenpiren.



Fler detaljplaner per år som skapar åretruntboende, verksamhet och företagsamhet.



Göra angöringsplatserna för persontrafiken anpassade för flytbryggor i Södra skärgården,
Saltholmen och Stenpiren, eftersom vattennivån påverkar säkerheten under tilläggning vid
bryggan för färjorna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås SDN Västra Göteborg besluta
Att

uppdra åt stadsdelsdirektören att det föreslagna mål- och inriktningsdokumentet ska ligga
till grund för det fortsatta arbetet med budget 2017.
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