
Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 1 (24) 

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-22 

Tid: 14:00–15.54 
Ajournering: 14.47–14.55 

      15.04–15.16 
Plats: Nämndsalen 
Paragrafer: 40–62 

Närvarande 
Ledamöter 
Nina Miskovsky (M), ordförande 
Claes Söderling (S) 
Jennifer Merelaid Hankins (V) 
Per Holm (D) 
Kristina Bergman Alme (L), 1:e vice ordförande §§ 40–58, 60–62 
Ulf Carlsson (MP), 2:e vice ordförande 
Lisen Kindbom (S) 
Mariette Höij Risberg (D) 
Masoud Vatankhah (FI) 
Agneta Kjaerbeck (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Stefan Persson (M) ersätter Tobias Björk (M) 
Ann-Christin Nilsson (L) ersätter Kristina Bergman Alme (L) § 59 

Övriga ersättare 
Hannes Hurtig (S) §§ 40–48, 50–58, 61–62 
Emma Karlsson Landström (V) 
Jeanette Hellström (D) 
Ann-Christin Nilsson (L) §§ 40–58, 60–62 
Annelie Schagerström (S) 
Eva Marie Edvardsson (L) 
Jonas Stenberg (D) 
Lars Carlsson (V) 

Övriga närvarande 
Michael Ivarson, förvaltningsdirektör 
Lovisa Varenius, nämndsekreterare 
Saga Alenäs, nämndsekreterare 
Ulla-Carin Moberg, stab och kommunikationschef  §§ 40–58  
Lise-Lotte Hansson, HR-chef §§ 40–58 
Fredrik Nilsson, avdelningschef Vuxna och försörjningsstöd §§ 40–58 
Ritva Gonzalez, avdelningschef stadsområde, välfärd och fritid §§ 40–58 
Marie Larsson, avdelningschef stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet §§ 
40–58 
Helene Holmström, avdelningschef stadsövergripande uppdrag Integration, socialjour, 
missbruk förvaltar- och boutredningsenhet §§ 40–58 
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 2 (24) 

Ulrika Lundgren, förvaltningscontroller §§ 40–58 
Ingela Andersson, enhetschef organisationsstöd för social hållbarhet § 47 

Justeringsdag:  2022-02-28 
 

Underskrifter 
 

 

 

 

  

Sekreterare 
Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 
Nina Miskovsky 

 

Justerande 
Ulf Carlsson 
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 3 (24) 

§ 40 Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreteraren förrättar upprop och informerar om tjänstgörande ersättare. 

 

§ 41 Utseende av justeringsperson 
 

Beslut 
Socialnämnden Centrum utser Ulf Carlsson (MP) att tillsammans med ordförande justera 
protokollet från dagens sammanträde.  

 

§ 42 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Socialnämnden Centrum godkänner dagordningen.  

 

§ 43 Anmälan av jäv 
Kristina Bergman Alme (L) anmäler jäv i ärende 21. Hon lämnar sammanträdesrummet 
och deltar inte i överläggning eller beslut i ärendet.  

Hannes Hurtig (S) anmäler jäv i ärende 10, ärende 21 och ärende 22. Han lämnar 
sammanträdesrummet och deltar inte i överläggning eller beslut i ärendena.  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 4 (24) 

§ 44 Förvaltningsdirektörens rapport 
N164-0002/22 
Förvaltningsdirektör Michael Ivarson informerar om följande aktuella punkter 
tillsammans med Ulla-Carin Moberg, avdelningschef stab och kommunikation: 

• Ekonomiskt utfall januari 2022 

• Stadsrevisionen inleder granskning av bidragsgivning till föreningar  

• Beslut om skolan som arena i vårt stadsområde 

• Inbjudan till dialog mellan samhällsutvecklingsrådet och HSNG 

• Mediarapportering  

• Desinformationskampanj mot socialtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet.  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 5 (24) 

§ 45 Samlad riskbild och internkontrollplan 
2022 
N164-0030/22 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-02-09 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Yrkanden 
Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och hänvisar till yttrande från 
(MP), (V), (FI). Se bilaga 1 till protokollet. 

Lisen Kindbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslut 
Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till samlad riskbild 2022. 

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan 2022.  

Protokollsanteckning 
Ulf Carlsson (MP) inkommer med ett yttrande från (MP), (V) och (FI). Se bilaga 1 till 
protokollet. 
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 6 (24) 

§ 46 Nämndens verksamhetsplan 2022 
N164-0571/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-02-09 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Yrkanden 
Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslut 
Socialnämnden Centrum fastställer nämndens verksamhetsplan för 2022. 

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens bedömning om att uppdraget 
tillsammans med grundskolenämnden, erbjuda interaktiva föräldramöten, i stadens utsatta 
områden i syfte att förebygga och förhindra att deras barn dras in i kriminalitet inte ingår i 
nämndens ansvarsområde enligt reglementet och därmed markeras uppdraget avslutat i 
rapporteringen till kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckningar 
Jennifer Merelaid Hankins (V), Ulf Carlsson (MP) och Masoud Vatankhah (FI) meddelar 
att (V), (MP) och (FI) inte deltar i beslutet och hänvisar till yttrande från (V), (MP), (FI). 
Se bilaga 2 till protokollet.  

Lisen Kindbom (S) meddelar att (S) inte deltar i beslutet och hänvisar till yttrande från 
(S). Se bilaga 3 till protokollet.  

Agneta Kjaerbeck (SD) meddelar att (SD) inte deltar i beslutet.  

Per Holm (D) meddelar att (D) inte deltar i beslutet och hänvisar till yttrande från (D). Se 
bilaga 4 till protokollet.  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 7 (24) 

§ 47 Fördelning av bidrag till studieförbund 
2022–2023  
N164-0020/22 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-01-20 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Yrkanden 
Claes Söderling (S) yrkar på att ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd ska 
återremitteras i enlighet med yrkande från (S) samt att ärendet i övrigt ska bordläggas. Se 
bilaga 5 till protokollet. 

Kristina Bergman Alme (L) yrkar på att ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd 
ska återremitteras i enlighet med yrkande från (M) och (L) samt att ärendet i övrigt ska 
bordläggas. Se bilaga 6 till protokollet.  

Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till övriga yrkanden 
med hänvisning till yttrande från (V), (MP) (FI). Se bilaga 7 till protokollet. 

Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till 
övriga yrkanden med hänvisning till yttrande från (V), (MP) (FI). Se bilaga 7 till 
protokollet. 

Masoud Vatankhah (FI) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till övriga 
yrkanden med hänvisning till yttrande från (V), (MP) (FI). Se bilaga 7 till protokollet. 

Per Holm (D) yrkar avslag i ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd i enlighet 
med yrkande från (D) samt att ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd ska 
avgöras idag. Därtill yrkar han att ärendet i övrigt ska bordläggas. Se bilaga 8 till 
protokollet.  

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar avslag i ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd i 
enlighet med yrkande från (SD) samt att ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd 
ska avgöras idag. Därtill yrkar hon att ärendet i övrigt ska bordläggas. Se bilaga 9 till 
protokollet.  

Propositionsordning 1 
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer yrkande om att återremittera ärendet om bidrag 
till studieförbundet Ibn Rushd mot yrkande om att avgöra ärendet idag och finner att 
nämnden beslutar att återremittera ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. 

Omröstning begärs.  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 8 (24) 

Omröstning 1 
Ja avser att återremittera ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. 

Nej avser att ärendet om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd ska avgöras idag. 

Fem ledamöter röstar Ja: Claes Söderling (S), Kristina Bergman Alme (L), Lisen 
Kindbom (S), Stefan Persson (M) och Nina Miskovsky (M). 

Sex ledamöter röstar Nej: Jennifer Merelaid Hankins (V), Per Holm (D), Ulf Carlsson 
(MP), Mariette Höij Risberg (D), Masoud Vatankhah (FI) och Agneta Kjaerbeck (SD). 

Ordförande Nina Miskovsky (M) finner därmed att nämnden beslutat att ärendet om 
bidrag till studieförbundet Ibn Rushd ska avgöras idag.  

Propositionsordning 2 
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer proposition på ärendet om bidrag till 
studieförbundet Ibn Rushd. Hon ställer förvaltningens förslag mot avslagsyrkande från 
(D) och (SD) och finner att nämnden beslutar att avslå bidraget till studieförbundet Ibn 
Rushd. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 2 
Ja avser avslag till bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. 

Nej avser bifall till förvaltningens förslag. 

Tre ledamöter röstar Ja: Per Holm (D), Mariette Höij Risberg (D) och Agneta Kjaerbeck 
(SD). 

Tre ledamöter röstar Nej: Jennifer Merelaid Hankins (V), Ulf Carlsson (MP) och Masoud 
Vatankhah (FI). 

Fem ledamöter avstår från att rösta: Claes Söderling (S), Kristina Bergman Alme (L), 
Lisen Kindbom (S), Stefan Persson (M) och Nina Miskovsky (M). 

Då omröstningen slutar i lika röstetal lägger ordförande Nina Miskovsky (M) sin 
avgörande röst. Hon röstar Ja med hänvisning till protokollsanteckning och finner därmed 
att nämnden beslutar att avslå bidraget till studieförbundet Ibn Rushd.  

Propositionsordning 3 
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer yrkande om att ärendet i övrigt ska bordläggas 
mot att avgöra ärendet idag och finner att nämnden beslutar att i övrigt bordlägga ärendet.   
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 9 (24) 

Beslut 
Socialnämnden Centrum beslutar att avslå bidraget till studieförbundet Ibn Rushd under 
verksamhetsåret 2022–2023. 

Socialnämnden Centrum beslutar att i övrigt bordlägga ärendet om fördelning av 
studieförbund 2022–2023.  

Protokollsanteckningar 
Jennifer Merelaid Hankins (V) inkommer med yttrande från (V), (MP), (FI). Se bilaga 7 
till protokollet.  

Ordförande Nina Miskovsky (M) inkommer med följande protokollsanteckning:  
”Utifrån att det yrkande som Alliansen förespråkade har fallit och att det står lika i de två 
yrkanden som finns kvar väljer jag, att i likhet med hur styrkeförhållandena ser ut i KF 
samt enligt kutym i KS vid liknande situationer, att lägga min röst på det yrkande som 
har störst stöd. Det innebär att jag anser att yrkandet från D och SD har bifallits.” 

Reservationer 
Jennifer Merelaid Hankins (V), Ulf Carlsson (MP), Masoud Vatankhah (FI) reserverar sig 
mot beslutet.   
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 10 (24) 

§ 48 Svar på Remiss Motion av Frida Tånghag 
(V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler 
HVB-hem i kommunal regi 
N164-1547/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-02-02 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Yrkanden 
Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till yrkande från (V), (MP), (FI). Se bilaga 10 
till protokollet. 
 
Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till yrkande från (V), (MP), (FI). Se bilaga 10 till 
protokollet. 
 
Masoud Vatankhah (FI) yrkar bifall till yrkande från (V), (MP), (FI). Se bilaga 10 till 
protokollet. 

Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Per Holm (D) har inkommit med ett yrkande från (D) men meddelar att (D) drar tillbaka 
detta yrkande. Han yrkar istället bifall till förvaltningens förslag.  

Lisen Kindbom (S) yrkar bifall till yrkande från (S). Se bilaga 11 till protokollet.  

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer förvaltningens förslag, yrkande från (V), (MP) 
(FI) och yrkande från (S) mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.   

Beslut 
Socialnämnden Centrum tar inte ställning till motionen om fler HVB-hem i kommunal 
regi utan föreslår att motionens förslag omhändertas i arbetet med utvecklande av 
Kategoriplaner inom Barn och Unga och Vuxna under 2022. 

Socialnämnden Centrum översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunfullmäktige.  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 11 (24) 

§ 49 Svar på remiss - Motion av Agneta 
Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) 
om en lägre maxgräns på uppdrag för 
frivilliga överförmyndare och ställföreträdare 
samt certifiering av gode män  
Hannes Hurtig (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. Han deltar inte i 
överläggning eller beslut i ärendet.  

N164-1639/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-01-14 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Yrkanden 
Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Masoud Vatankhah (FI) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Claes Söderling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar på att nämnden ska besluta att tillstyrka motionen och 
hänvisar till yttrande från (SD). Se bilaga 12 till protokollet.  

Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Per Holm (D) yrkar på att nämnden ska besluta att tillstyrka motionen. 

Propositionsordning  
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot 
yrkande om att tillstyrka motionen och finner att nämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag.   

Beslut 
Socialnämnden Centrum avstyrker motionen och översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret. 

Protokollsanteckning 
Agneta Kjaerbeck (SD) inkommer med ett yttrande från (SD). Se bilaga 12 till 
protokollet. 
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 12 (24) 

§ 50 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - 
Grannskapsarbete för ett tryggt Majorna med 
stärkt folkhälsa, fritid och kulturliv 
N164-1531/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-01-21 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum ingår ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) under perioden 
2022-03-01 till 2022-12-31 med Majornas Samverkansförening, Familjebostäder i 
Göteborg AB och Wallenstam AB för perioden 2022-03-01 till 2022-12-31 till en kostnad 
av 725 000 kronor. 

Socialnämnden Centrum ger förvaltningsdirektören i uppdrag att underteckna avtalet för 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Majornas Samverkansförening, 
Familjebostäder i Göteborg AB och Wallenstam AB.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-22 

 

 

Socialnämnden Centrum 
 

  

Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 13 (24) 

§ 51 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
mellan idrotts- och föreningsnämnden, RF-
SISU Västra Götaland och socialnämnderna i 
Göteborgs Stad  
N164-0031/22 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-01-12 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum beslutar att godkänna överenskommelsen om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan idrotts- och föreningsnämnden, RF-SISU Västra Götaland och 
socialnämnderna i Göteborgs Stad.  

Socialnämnden Centrum beslutar att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen förutsatt att de andra ingående parterna fattar likalydande beslut.  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 14 (24) 

§ 52 Idéburet offentligt Partnerskap (IOP) 
angående tillgång till jourplatser och 
utveckling av insatser för kvinnor i särskilt 
utsatta situationer 
N164-0041/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-02-01 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Yrkanden 
Per Holm (D) yrkar bifall till återremissyrkande från (D). Se bilaga 13 till protokollet.  

Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till 
återremissyrkandet från (D). 

Masoud Vatankhah (FI) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till 
återremissyrkandet från (D). 

Lisen Kindbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till 
återremissyrkandet från (D).  

Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till 
återremissyrkandet från (D).  

Propositionsordning  
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer yrkandet om återremiss från (D) mot avgörande 
idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.  

Ordförande Nina Miskovsky (M) finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 
och att nämnden därmed beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.   

Beslut 
Socialnämnden Centrum förlänger Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) under perioden 
2022-03-01 till 2023-02-28 med Skyddsvärnet och Räddningsmissionen angående 
utvecklingen av riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer inkluderat 
tillgång till platser för akut boende till en kostnad av 2 000 000 kr. 

Socialnämnden Centrum ger förvaltningsdirektören i uppdrag att underteckna avtalet för 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Skyddsvärnet och Räddningsmissionen 
angående utvecklingen av riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer 
inkluderat tillgång till platser för akut boende.  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 15 (24) 

§ 53 Återrapport av uppdrag om information 
om hur samarbetet mellan socialtjänsten och 
polisen ser ut när en person som köper 
sexuella tjänster grips och har minderåriga 
barn  
N164-0229/21 
Marie Larsson, avdelningschef stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet ger 
en muntlig återrapport av uppdraget om information om hur samarbetet ser ut när en 
person som köper sexuella tjänster grips och har minderåriga barn.  

Tidigare behandling 
Socialnämnden Centrum gav vid sitt sammanträde 2021-04-20 § 118 
förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma med information om hur samarbetet 
mellan socialtjänsten och polisen ser ut när en person som köper sexuella tjänster grips 
och har minderåriga barn. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet och förklarar uppdraget 
§ 118 2021-04-20 som fullgjort.  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 16 (24) 

§ 54 Återrapport av uppdrag angående 
tystnadskultur 
N164-1600/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-01-27 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Tidigare behandling 
Socialnämnden Centrum gav förvaltningsdirektören vid sitt sammanträde 2021-11 16 § 
290 i uppdrag att i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram metoder som 
säkerställer att arbetsmiljöarbetet inte präglas av rädsla för repressalier. Vidare innehöll 
uppdraget att redovisa antalet anmälningar som gjorts om otillåten påverkan, hot eller 
liknande sedan 2019 bland förvaltningens anställda (utgå från de tidigare 
stadsdelsnämnderna) samt att redovisa hur ett mer tillitsbaserat ledarskap kan uppnås.  

Yrkanden 
Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och hänvisar till 
yttrande från (M) och (L). Se bilaga 14 till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens åtgärder för hantering av uppdraget 
och förklarar uppdraget avseende antalet anmälningar som gjorts om otillåten påverkan, 
hot eller liknande från sammanträdet 2021-11-16 § 290 som fullgjort.  

Protokollsanteckning 
Kristina Bergman Alme (L) inkommer med yttrande från (M) och (L). Se bilaga 14 till 
protokollet.  
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§ 55 Återrapport av uppdrag angående 
avveckla tystnadskulturen och förstärk 
personalens säkerhet 
N164-1599/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-01-30 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Tidigare behandling 
Socialnämnden Centrum gav vid sammanträdet 2021-11-16 § 289 förvaltningsdirektören 
i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan 
vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är 
känd och fullt implementerad i hela förvaltningen. Vidare innehöll uppdraget att föreslå 
hur förvaltningen ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och 
olovlig påverkan. Uppdraget skulle även samverkas med berörda fackliga parter.  

Yrkanden 
Per Holm (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag och bifall till tilläggsyrkande från (D) 
Se bilaga 15 till protokollet.  

Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från (D) med hänvisning till yttrande från (M) och (L). Se bilaga 16 till 
protokollet. 

Lisen Kindbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och bifall till tilläggsyrkande 
från (D). 

Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och bifall till tilläggsyrkandet 
från (D). 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och bifall till 
tilläggsyrkandet från (D). 

Propositionsordning  
Ordförande Nina Miskovsky (M) finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer därefter proposition på tilläggsyrkande från (D) 
och finner att nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkande från (D). 
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Beslut 
Socialnämnden Centrum godkänner redovisningen av uppdraget och förklarar uppdraget 
från sammanträdet 2021-11-16 §289 som slutfört.  

Socialnämnden Centrum ger förvaltningsdirektören i uppdrag att under våren 2022 
återkomma till nämnden med den lokalt framtagna rutinen för hantering av hot- och 
våldssituationer samt otillåten påverkan.  

Protokollsanteckning 
Kristina Bergman Alme (L) inkommer med ett yttrande från (M) och (L). Se bilaga 16 till 
protokollet.  
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§ 56 Årsrapportering för folkhälsoinsatser 
2021 
N164-0013/22 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-01-12 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum antecknar uppföljningarna av samverkansavtal om 
folkhälsoinsatser i Centrum, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda samt samverkansavtal 
familjecentrerat arbete Centrum, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda 2021 till 
protokollet. 
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Socialnämnden Centrum 

Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 20 (24) 

§ 57 Inkomna handlingar till nämnden
N164-0005/22 
Till dagens sammanträde föreligger postlista över inkomna handlingar och skrivelser 
under 2022-02-08 till 2022-02-21 samt protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 
(FSG) 2022-02-15. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum antecknar mottagandet av postlista samt protokollet från 
förvaltningens samverkansgrupp (FSG) till protokollet. 

§ 58 Anmälan av delegationsbeslut
N164-0004/22 
Till dagens sammanträde föreligger förteckning över delegationsbeslut
 under 2022-02-08 till 2022-02-21.   

Beslut 
Socialnämnden Centrum antecknar mottagandet av förteckningen till protokollet.  
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§ 59 SEKRETESS 
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§ 60 SEKRETESS  
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§ 61 SEKRETESS  
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Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokoll 24 (24) 

§ 62 SEKRETESS
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