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Tid: 17:00–18:30 

Plats: Torgny Segerstedtsgatan 90, Nämndsalen 

Paragrafer:  148-163 

Beslutande 

Ledamöter 

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

ordförande Jennie Wadén (V), Inger Blixt (S), Kjell Larsson (D), Ingvar Andersson 

(MP), Eshag Kia (S), Lillemor Williamsson (D), Martin Jordö (FI), Martina Lundqvist 

(SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Siv Svensson (L) – ersätter Birgitta Jakosjin (L) 

Övriga  

Ersättare 

Henrik Ryberg (M), Cristian Delgado (S), Urban Junevik (V), Mattias Hammenfors 

(MP), Eva Sundén (M), Sara Malm (FI), Tony Liljendahl (SD) 

Tjänstepersoner 

Stadsdelsdirektör Christina Alvelin, sektorschef Annelie Snis §§ 148-160, sektorschef 

Ingvor Gunnarsson, stabschef Frida Byrsten §§ 148-160, HR-chef Josefine Ståhlberg 

§§ 148-160, förvaltningscontroller Rebecca Huber §§ 148-160, tf ekonomichef 

Gunilla Lundström §§ 148-160, områdeschef Lena Rosell §§ 148-160, 

nämndsekreterare Niklas Hall 

Personalföreträdare 

Ronny Evert (TCO) §§ 148-160, Maria Wåhlin (Kommunal) §§ 148-160 

 Justeringsdag: 2020-09-08 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-09-08 
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§ 148 

Upprop 
Nämndsekreteraren förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaro antecknas 

enligt protokollets förstasida. 

Birgitta Jakosjin (L) följer sammanträdet via Skype.   

§ 149 

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

§ 150 

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. 

§ 151  

Fastställande av föredragningslista 
Stadsdelsnämnden fastställer utsänd föredragningslista efter följande tillägg: 

− Henrik Sjöstrand (M), Inger Blixt (S) och Eshag Kia (S) anmäler varsin övrig 

fråga (se § 160).  
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§ 152 

Information kring Demokratidagen den 8 oktober 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen.  

Information 

Fredrika Ideblad, projektkontoret Ungas egna organisering, tillsammans med ungdomarna 

Raana Abdifatha, Derya Jin Mohammed och Djehan Alsharifi lämnar information inför 

Demokratidagen den 8 oktober under följande rubriker: 

− Demokratidagen - vad är det? 

− Demokratidagen - historia 

− Årets upplägg  

 

Inbjudan skickas ut under veckan direkt av Fredrika Ideblad.  
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§ 153 Diarienummer N137-0004/20 

Ekonomisk lägesrapport januari-juli 2020 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner ekonomiska uppföljningen för 

perioden januari till och med juli 2020. 

2. Stadsdelsnämnden beslutar att erhållet kommunbidrag motsvarande 26,5 mnkr 

läggs till nämndreserven. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat ekonomisk uppföljning per juli månads utfall. Budget-

avvikelsen till och med juli visar på ett överskott om 12,2 mnkr för förvaltningen som 

helhet.  

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. I augusti har förvaltningen ansökt via 

stadsledningskontoret om statsbidrag för att täcka covid-relaterade kostnader upparbetade 

till och med juli månad.    

Mot bakgrund av resultatet per juli, möjligheten att söka statsbidrag för covid-relaterade 

kostnader som uppkommit samt det tillkommande kommunbidraget om 26,5 mnkr som 

erhållits, bedömer förvaltningen att en positiv prognos motsvarande 10 mnkr kan lämnas 

för helåret. 

Förvaltningen föreslår att det tillkommande kommunbidraget på 26,5 mnkr läggs till 

nämndreserven. Förvaltningen avser att återkomma med förslag på utfördelning av 

medlen till sektorerna. 

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2020. 
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§ 154 Diarienummer N137-0628/18 

Val till individutskott samt förordnande av beslutanderätt i 
utskottets ställe 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg utser Birgitta Jakosjin (L) till ledamot i 

individutskottet för perioden 2020-09-02 – 2020-12-31. 

2. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg utser Cristian Delgado (S) till andre ersättare 

och Eva Sundén (M) till tredje ersättare i individutskottet för perioden 2020-09-

02 – 2020-12-31. 

3. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg förordnar om samt delegerar beslutanderätt 

till Birgitta Jakosjin (L) i ärenden som anges i bilagan som är så brådskande att 

stadsdelsnämndens/ individutskottets beslut inte kan avvaktas. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av utbrottet av Covid-19 under våren 2020 beslutade stadsdelsnämnden 

att tillfälligt utse nya ledamöter och ersättare för att säkra individutskottets beslutsförhet. 

Uppdragen tidsbegränsades för att nämnden skulle kunna ta ny ställning utifrån rådande 

situation efter sommaren. Nämnden har nu att ta ställning på nytt angående val av en (1) 

ledamot samt två (2) ersättare med tidsbegränsade uppdrag vilka upphör den 1 september 

2020. 

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 juli 2020. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att Birgitta Jakosjin (L) utses till ledamot samt att Eva Sundén (M) 

utses till ersättare för perioden 2 september 2020 till och med den 31 december 2020.  

Inger Blixt (S) föreslår att Cristian Delgado (S) utses till ersättare för perioden 2 

september 2020 till och med den 31 december 2020. 

Justering 

Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 
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§ 155 Diarienummer N137-0261/20 

Tilldelning av dataskyddsombud till SDN Västra Göteborg 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg antecknar tilldelningen av Jenny Henriksson 

som dataskyddsombud för stadsdelsnämnden Västra Göteborg från och med 1 

augusti 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Den europeiska Dataskyddsförordningen/GDPR innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Förordningen började gälla i hela EU den 25 maj 2018. 

Kommunstyrelsen beslutade under 2017 att ge Intraservice i uppdrag att nyutveckla en 

kommungemensam intern tjänst som nu benämns dataskyddsombud. Dataskyddsenheten 

på Intraservice ska se till att det finns dataskyddsombud utsedda att representera 

förvaltningar och bolag. Då nämndens nuvarande dataskyddsombud avslutar sin 

anställning har ett nytt dataskyddsombud utsetts.  

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 juli 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 

Datainspektionen 
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§ 156 

Information från förvaltningen 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Information 

Stadsdelsförvaltningen lämnar följande information: 

− Information om pågående konflikt som rapporterats i media kring 

gängkriminaliteten inom Göteborgs Stad.  

− Information kring dagens tågolycka vid Sävenäs. Viktig meddelande till 

allmänheten (VMA) gått ut under dagen, och avspärrningar har gjorts inom en 

radie av 600 meter från olycksplatsen. Västra Göteborg inte direkt drabbad av 

olyckan.  

− Information och lägesrapport utifrån Covid-19. Positiva tendenser, i dagsläget 

inga smittade brukare inom stadsdelen. Stadsdelen har en fortsatt beredskap inför 

eventuella kommande nya utbrott och följer fortsatt de riktlinjer som ges av 

myndigheter. Tester för medarbetare som uppvisar symptom fortgår. Gällande 

skyddsutrustning är tillgången god och uthållig. Allt material levererat efter 1 juli 

är CE-märkt. Förvaltningens rapportering till stadsdelsnämnden fortsätter i form 

av veckobreven. Information om felaktiga besked på vissa tester, och behov av 

revidering av riktlinjer. 

− Information kring omorganisationen och pågående rekrytering och 

intresseförfarande. De nya förvaltningsledningarna har haft uppstartsmöte, och ca 

1,5-2 dagar/vecka kommer att avsättas för de medarbetare som under hösten får 

tjänster i de nya förvaltningarna.  

− Förvaltningen rapporterar kring 6:6a-anmälningar inom sektor ÄO och HS som 

varit aktuella under året. Åtgärder är gjorda och förvaltningen (tillsammans med 

övriga stadsdelar) har svarat Arbetsmiljöverket. Ärendena ligger nu hos 

Arbetsmiljöverket för bedömning om stadsdelens/stadens åtgärder och svar är 

tillräckliga eller om vite kan komma att utdömas.   

− Påminnelse till de förtroendevalda att inkomma med förrättningsrapporter och 

begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst löpande under hösten. Extra 

viktigt med tanke på omorganisationen vid årsskiftet.  
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§ 157 

Information från nämndledamöter 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Information 

Ingen information lämnas.  
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§ 158 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som har 

förtecknats (i punkterna 1-5). 

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa kring riktlinjer m m 

rörande föreningsbidrag vid SDN 22 september.  

 

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: 

1. Beslut fattade av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterat den 23 

juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli, 4 augusti samt den 18 augusti 2020.      

2. Beslut fattade av stadsdelsnämndens ordförande enligt förteckning daterad den 18 

augusti 2020.  

3. Beslut fattade av stadsdelsdirektör enligt förteckning daterad den 18 augusti 

2020. 

4. Beslut fattade rörande föreningsbidrag, kvartal 2 2020, enligt förteckning daterad 

den 1 juli 2020.  

5. Beslut inom HR gällande tillsvidareanställningar maj-juni 2020. 
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§ 159 

Anmälan av skrivelser 

Beslut 

Stadsdelsnämnden antecknar anmälda skrivelser till protokollet. 

Skrivelser: 

− Inkomna och avgångna skrivelser enligt postlista daterad den 18 augusti 2020.   

− Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 25 augusti 2020. 

− Nyhetsbrev juni 2020 från länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och 

Migrationsverket om mottagning och bosättning av nyanlända. 

− Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 525 - Information om 

pågående arbete för lokalplanering inför ny nämndorganisation. 

− Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 527 - Ersättningsnivåer för 

hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020. 

− Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 531 - Yrkande från V, MP, 

M, L, C, S och D särskilt yttrande KD angående smittspridning inom 

äldreomsorgen. 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 6 - Samlingsärende 

inom uppföljningen maj 2020 - återrapportering av uppdrag m.m. 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 16 juni 2020 § 20 - Uppdrag att ta fram 

en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut. 

− Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 juni 2020 § 584 - Redovisning av 

uppdrag att utreda förutsättningar för en samlad enhet eller avdelning inom 

socialtjänsten för Göteborgs Stads individarbete med avhoppare.  

− Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 juni 2020 § 591 - Redovisning av 

uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning av viteskostnaden för icke 

verkställda beslut om särskilt boende 

  



 

 

Västra Göteborg 

 
  

Protokoll (nr 8a/2020) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-01 

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll 11 (12) 

   

   

§ 160 

Övrigt 

Beslut 

Stadsdelsnämnden antecknar informationen.  

Övriga frågor 

− Henrik Sjöstrand (M) ställer fråga om möjligheter till deltagande i Länsstyrelsens 

konferens den 10 september. Nämndsekreteraren undersöker med Länsstyrelsen 

och återkopplar till de i nämnden som anmält intresse.  

 

− Inger Blixt (S) ställer fråga angående förskoleförvaltningens pågående översyn 

kring förskolor i södra skärgården, och framför att nästa möte med Ö-dialogen 

tidsmässigt ligger efter att förskoleförvaltningen önskar ha in svar. Kort 

diskussion om att informationen kring förskolans arbete vart just information till 

medborgare som skickats till Ö-dialogen i informationssyfte, och att det inte är 

någon formell fråga till Ö-dialogen som forum. Blixt framför att det är en stor oro 

bland boende i Södra skärgården kring eventuella nedläggningar av förskolor i 

södra skärgården. Blixt framför att stadsdelsnämnden har ett fortsatt 

befolkningsansvaret, även om sakfrågor gällande förskolan/grundskolan ligger 

hos ansvariga nämnder. Frågan tas med till kommande presidie den 8 september 

för vidare diskussion. 

 

 

− Eshag Kia (S) återtar sin fråga.    
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§ 161 

Nedläggande av faderskapsutredning 
Omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och 

återfinns i protokoll 8b/2020.  

§ 162 

Nedläggande av faderskapsutredning 
Omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och 

återfinns i protokoll 8b/2020.  

§ 163 

Nedläggande av faderskapsutredning 
Omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och 

återfinns i protokoll 8b/2020.  

 


