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Tid: 17:00– 19:05 

Plats: Torgny Segerstedtsgatan 90, Nämndsalen 

Paragrafer:  131-147 

Beslutande 

Ledamöter 

Ordförande Kalle Bäck (KD), förste vice ordförande Henrik Sjöstrand (M), andre vice 

ordförande Jennie Wadén (V), Kjell Larsson (D), Eshag Kia (S), Lillemor Williamsson 

(D), Martin Jordö (FI), Martina Lundqvist (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Cristian Delgado (S) - ersätter Inger Blixt (S), Siv Svensson (L) - ersätter  

Birgitta Jakosjin (L), Mattias Hammenfors (MP) - ersätter Ingvar Andersson (MP)  

Övriga  

Ersättare 

Henrik Ryberg (M), Tony Liljendahl (SD) 

Tjänstepersoner 

Stadsdelsdirektör Christina Alvelin, sektorschef Annelie Snis §§135-147, sektorschef 

Ingvor Gunnarsson, områdeschef Lena Rosell, stabschef Frida Byrsten (via Skype), 

förvaltningscontroller Rebecca Huber, ekonomichef Marie-Louise Strand, ekonom 

Gunilla Lundström, utvecklingsledare Jenny Haglind §§ 131 -136, nämndsekreterare 

Julia Andersson 

Personalföreträdare 

Susanne Gustafsson Feenstra (Kommunal), Maria Wåhlin (Kommunal) 

Justeringsdag: 2020-06-25 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-06-25 
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§ 131   

Upprop 
Nämndsekreteraren förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaro antecknas 

enligt protokollets förstasida.  

Följande ledamöter och ersättare följde sammanträdet på distans: 

Inger Blixt (S) 

Birgitta Jakosjin (L) 

§ 132  

Val av justeringsperson 
Jennie Wadén (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 133  

Anmälan av jäv 
Ordföranden påminner om att ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden ska anmäla jäv 

om sådant föreligger, och att anmälan av jäv kan ske i samband med denna paragraf eller 

i samband med det ärende där jäv bedöms föreligga.  

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

§ 134  

Fastställande av föredragningslista 
Stadsdelsnämnden fastställer utsänd föredragningslista efter följande tillägg: 

Eshag Kia (S) och Cristian Delgado (S) anmäler övriga frågor, se § 147 i protokollet.  
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§ 135 Diarienummer N137-0004/20 

Ekonomisk lägesrapport januari-maj 2020 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner ekonomiska uppföljningen för 

perioden januari till och med maj 2020. 

2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat ekonomisk uppföljning per maj månads utfall. 

Budgetavvikelsen till och med maj visar på ett överskott om 5,3 miljoner kronor för 

förvaltningen som helhet, vilket är på samma nivå som föregående månad. 

Förvaltningen följer noga utvecklingen kring Covid-19 och det finns stor risk att 

effekterna av Covid-19 kan innebära ökade kostnader för verksamheterna. På sikt finns 

även risk att kostnader för försörjningsstödet ökar.  

Mot bakgrund av resultatet per maj, och möjligheten att använda eget kapital om 12 

miljoner samt det tillkommande kommunbidrag om 26,5 miljoner kronor som föreslås, 

bedömer förvaltningen att en nollprognos kan lämnas för helåret. 

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2020. 
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§ 136 Diarienummer N137-0229/20 

Information kring aktiviteter för medborgare sommaren 2020 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt insatser och aktiviteter som planeras sommaren 2020 för 

olika målgrupper och egen regi och i samverkan med andra aktörer. 

Handling 

Stadsdelsförvaltningens rapport daterad den 12 juni 2020. 
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§ 137 Diarienummer N137-0233/19 

Yttrande till Stadsrevisionen utifrån revisionsredogörelse för 
2019 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder utifrån 

Revisionsredogörelse 2019.  

2. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 

Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionens uppdrag är att granska och pröva om nämndens verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig.  

- Stadsrevisionens granskning visar att delar av nämndens verksamhet har brister 

som behöver åtgärdas och har lämnat följande rekommendationer till nämnden:  

- Stadsrevisionen rekommenderar Västra Göteborgs stadsdelsnämnd att säkerställa 

att vård- och genomförandeplaner upprättas i samtliga placeringar av barn och 

unga på HVB. 

Stadsrevisionen rekommenderar Västra Göteborgs stadsdelsnämnd att upprätta rutiner för 

samt genomföra egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd.  

I övrigt bedömer stadsrevisionen att nämnden skött verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Förvaltningen sammanställt vilka åtgärder som nämnden genom sin förvaltning har 

genomfört eller planerar att genomföra inom de granskade områdena.  

Där framgår även när respektive åtgärd ska vara klar samt vilken funktion i förvaltningen 

som är ansvarig.  

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2020. 

Justering 

Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 

Stadsrevisionen 
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§ 138 Diarienummer N137-0483/19 

Delredovisning av genomförd granskning enligt plan för 
Internkontroll 2020 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner delredovisningen av förvaltningens 

internkontrollgranskning för år 2020.  

2. Stadsdelsnämnden antecknar att slutredovisning av intern kontroll 2020 görs i 

Årsrapport 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Genom att anta den interna kontrollplanen beslutade nämnden den 17 december 2019 att 

följande processer eller områden skulle bli föremål för särskild granskning 2020:  

- Informationssäkerhetsrisker, behörigheter (risk för att stadsdelens digitala 

information inte hanteras tillräckligt säkert) 

- Risk att personalkostnader överskrider tilldelad budget på grund av otillräcklig 

bemanningsoptimering 

Stadsdelsförvaltningen genomför under året granskningar i enlighet med den interna 

kontrollplanen. Resultatet av 2020 års granskningar så här långt delredovisas i detta 

tjänsteutlåtande till nämnden.  

De brister som iakttagits och de rekommendationer som ges ska ligga till grund för 

kvalitetsförbättringar. I samband med Årsrapport för 2020 redovisas granskning enligt 

plan för internkontroll 2020 i sin helhet.  

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2020. 
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§ 139 Diarienummer N137-0160/20 

Svar på remiss - Revidering av Göteborgs Stads program för 
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning  

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget 

yttrande över förslag till revidering av Göteborg Stads program för full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

2. Stadsdelsnämnden tillstyrker revideringen av ”Göteborgs Stads program för full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 2020-2026”, med nedan 

beskrivna synpunkter och förslag på revideringar.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag till revidering av 

”Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning” 

med begäran om yttrande senast den 20 juni 2020. Remissen avser remissinstansernas 

uppfattning om det reviderade programmet. Remissen har skickats till samtliga 

stadsdelsnämnder och även en rad fackförvaltningar och vissa bolag inom staden.  

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker revideringen av programmet med 

vissa synpunkter och förslag på revideringar.  

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2020. 

Justering 

Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 140 Diarienummer N137-0217/18 

Inhyrning av lokaler till Daglig verksamhet på Klubbvägen 55 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna tecknande av avtal för inhyrning av 

paviljonger enligt förslag från lokalsekretariatet. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsdelen gav lokalförvaltningen i uppdrag juni 2016 att hitta nya lokaler för 

verksamheten på Klubbvägen. Verksamheten har under flera år bedrivits i mer eller 

mindre provisoriska lokaler och de har inte uppfyllt kvalitetsmässiga behov eller varit 

tillräckligt stora. Då lokalförvaltningen inte kunnat finna någon permanent lokal föreslås 

nu att ett avtal om inhyrning av paviljonger görs. Förvaltningen ser stora fördelar med att 

verksamheten på Klubbvägen 55 kan utökas. 

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2020. 

Justering 

Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 

Lokalsekretariatet 

Lokalförvaltningen 
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§ 141 Diarienummer N137-0232/20 

Återrapportering kring uppdraget att minska smittspridning 
och förbättra arbetsmiljön, Covid-19 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder i enlighet med 

tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2020. 

2. Stadsdelsnämnden avslår tilläggsyrkandet från V, MP, FI.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått uppdrag av stadsdelsnämnden på nämndmötet 26 maj 2020. 

Återrapportering ska ske på nämndmöte 16 juni 2020. 

Uppdraget lyder som;  

”Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder för att 

minska smittspridning och stärka arbetsmiljön i verksamheterna äldreomsorg, funktions-

hinder, samt individ- och familjeomsorg. Åtgärderna ska vara för resten av året och 

summeras till de särskilt tillsatta medel som förväntas vara tillgängliga för nämnden för 

detta ändamål, vilket för denna nämnd är: 26 miljoner kronor. Uppdraget ska redovisas på 

nästkommande möte. Akuta åtgärder kan genomföras genom ordförandebeslut. Åtgärder 

ska finansieras genom kommande tillskjutna medel av kommunfullmäktige och/eller 

genom eget kapital enligt fullmäktiges reviderade riktlinjer.” 

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2020, tilläggsyrkande från  

V, MP, FI daterat den 16 juni 2020. 

Yrkanden 

Jennie Wadén (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet med tilläggsyrkande att erbjuda 

personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, samt funktionsstöd i Södra 

Skärgården att åka båttaxi eller annan likvärdig lösning för resor i tjänsten. 

Ajournering 

På förslag av Eshag Kia (S) ajourneras sammanträdet kl. 18:15-18:25. 

Propositionsordning  

Först frågade ordförande Kalle Bäck (KD) om tjänsteutlåtandet kan godkännas och finner 

att så sker.  

Ordföranden ställer därefter frågan om tilläggsyrkandet från V, MP, FI kan ska bifallas 

eller avslås och finner att yrkandet avslås.  

Omröstning begärs.  

  



 

 

Västra Göteborg 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-16 

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll 10 (16) 

   

   

Omröstning 

Godkänd propositionsordning: "Ja-röst för avslag tilläggsyrkande från V, MP, FI. Nej-

röst för bifall till tilläggsyrkande från V, MP, FI. 

För Ja-propositionen röstar Henrik Sjöstrand (M), Cristian Delgado (S), Kjell Larsson 

(D), Siv Svensson (L), Eshag Kia (S) Lillemor Williamsson (D), Martina Lundqvist (SD) 

och ordförande Kalle Bäck (KD). 

För Nej-propositionen röstar Jennie Wadén (V), Mattias Hammenfors (MP), och  

Martin Jordö (FI). 

Med åtta röster för avslag på tilläggsyrkandet från V, MP och FI och tre röster för bifall 

till detsamma beslutar stadsdelsnämnden att avslå tilläggsyrkandet från V, MP, FI. 

Justering 

Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

  



 

 

Västra Göteborg 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-16 

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll 11 (16) 

   

   

§ 142 Diarienummer N137-0541/19 

Delegation av beslutanderätten i ärenden om utreseförbud 
enligt LVU 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg delegerar beslutanderätten till 

individutskottet i ärenden om ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, 

omprövning och upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU, beslut om 

tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, upphörande av tillfälligt utreseförbud 

enligt 31 g § LVU samt undantag från utreseförbud enligt 31 i § LVU.  

2. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg förordnar om samt delegerar beslutanderätten 

till Henrik Sjöstrand (M), Ingvar Andersson (MP), Eshag Kia (S), Kjell Larsson 

(D), Kalle Bäck (KD) i ärenden om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU 

samt upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU som är så 

brådskande att individutskottets beslut inte kan avvaktas. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2020 träder nya bestämmelser i kraft om utreseförbud i lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbud ska skydda barn från att föras 

utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Delegationsordningen 

behöver därför kompletteras med den nya lagstiftningen. 

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2020. 

Justering 

Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

  



 

 

Västra Göteborg 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-16 

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll 12 (16) 

   

   

§ 143  

Information från förvaltningen 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Information 

Stadsdelsförvaltningen lämnar följande information: 

- Lägesrapport utifrån covid-19. Smittan har minskat på äldreboende men ökat 

inom hemtjänsten. Riktlinjer från Västra Götalandsregionen avseende hur 

smittspårning ska utföras ska komma inom kort.  

- Information kring omorganisationen. Rekrytering klar gällande 

förvaltningscontroller samt ansvariga för ekonomi och HR. Det pågår rekrytering 

för stabs- och avdelningschefer i rekryteringsomgång 2.   

- Förvaltningsledningen uppdaterar angående anmälan enligt 6 kap. 6 a § 

arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket ska genomföra intervjuer med enhetschefer 

och skyddsombud.  
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§ 144  

Information från nämndledamöter 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Information 

Eshag Kia (S) och Kalle Bäck (KD) rapporterar om deltagande i digital information om 

den nya nämndorganisationen.  
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§ 145  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som har 

förtecknats (i punkterna 1-5). 

Sammanfattning av ärendet 

Delegering betyder att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 

vissa ärenden. Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. 

Delegationsbeslut: 

2. Beslut fattade av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterat den 27 

maj samt den 9 juni.  

3. Beslut fattade av stadsdelsnämndens ordförande enligt förteckning daterad den 3 

juni 2020.  

4. Beslut inom HR gällande tillsvidareanställningar april 2020. 

5. Beslut fattade av stadsdelsdirektör enligt förteckning daterad den 11 juni 2020.  
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§ 146  

Anmälan av skrivelser 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar anmälda skrivelser till protokollet. 

Skrivelser: 

- Inkomna och avgångna skrivelser enligt postlista daterad den 3 juni 2020.   

- Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 9 juni 2020. 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 maj § 5 Förslag till inrättande 

av fyra regionala nämnder, tidpunkt för överföring av kulturskolan till 

grundskolenämnden samt fördelning av ansvar för tillståndsärenden 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 maj § 32 Redovisning av 

uppdrag att utreda digitaliseringslösningar för att uppnå resursförskjutning från 

handläggning till motprestationsbaserat klientarbete 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 maj § 33 Redovisning av 

uppdrag att utreda förekomsten i andra kommuner av bedömningsinstrument vid 

handläggning av ekonomiskt bistånd 

- Protokollsutdrag från Arvodesberedningen den 26 maj § 22 Coronarelaterade 

arvodesfrågor 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj § 430 Redovisning av uppdrag 

att initiera ett matlyft inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 
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§ 147  

Övrigt 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen.  

Övriga frågor 

Eshag Kia (S) lyfter frågan om individutskottets lokaler och anför att det inte är bra av 

förvaltningen att inte tillhandahålla lokaler som är anpassade utifrån situationen med 

covid-19 och att han därför inte kan delta i individutskottets sammanträden.  

Eshag Kia (S) anför att lokalen på Topasgatan 13b är dålig då det inte går att hålla 

tillräckligt avstånd och att han föredrar lokalen på Topasgatan 58.  

Cristian Delgado (S) vill att justerade protokoll ska finnas i Netpublicator.  


