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Protokoll (nr 7/2022) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-22 

Tid: 15:00–19:15 
Plats: Zirkongatan 7 
Paragrafer:  151-176 

Närvarande 
Beslutande 
Ledamöter 
Ordförande Lena Olinder (M), 1:e vice ordförande Sabina Music (C), 2:e vice ordförande 
Christian Larsson (V), Camilla Widman (S) §§ 156-176, Kjell Larsson (D), Birgitta 
Jakosjin (L), Elias Ytterbrink (MP), Eshag Kia (S), Robin Lynch (D), Annica Sjögren 
(V), Lena Ferm (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Göran Moberg (S) §§ 151-155 – ersätter Camilla Widman (S) 

Övriga närvarande 
Övriga ersättare 
Boby Ghosh Dastidar (M), Göran Moberg (S), Lillemor Williamsson (D), Johanna 
Hallman (L), Martin Jordö (FI), Kristina Dahl (S), Dan Gustafsson (D), Stefan Lagholm 
(V), Christian Abrahamsson (SD) §§ 159-176 

Övriga närvarande 
Förvaltningsdirektör Annika Ljungh, avdelningschef Åsa Etéus §§ 156-168, 
avdelningschef Jörgen Larzon §§ 156-176, avdelningschef Lotta Wikström §§ 156-176, 
avdelningschef Anna Holmqvist §§ 156-176, avdelningschef Johan Svensson §§ 156-176, 
förvaltningscontroller Anna Hedenström §§ 156-176, nämndsekreterare Niklas Hall, 
förvaltningsjurist Ingrid Heinz §§ 156-161, enhetschef Ulla Ekman §§ 156-164, 
enhetschef Maria Hultman Gonzalez §§ 156-164, enhetschef Christian Kanold §§ 156-
168  

Personalföreträdare 
Karin Sivertz (SACO) §§ 156-176, Gunéll Kulieva (Kommunal) §§ 156-171 

Justeringsdag: 2022-06-25 
Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
den 2022-06-27

Socialnämnd Sydväst 

Sekreterare 
Niklas Hall 

Ordförande 
Lena Lindström Olinder (M) 

Justerande 
Christian Larsson (V) 
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§ 151
Upprop 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

Nämndsekreteraren förrättar därefter upprop på uppdrag av ordförande och närvaron 
antecknas enligt protokollets förstasida. 

§ 152
Val av justeringsperson 
Christian Larsson (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 153
Påminnelse om att anmäla jäv. 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar informationen till protokollet.

Information 
Ordföranden påminner om att ledamöter och ersättare i nämnden 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. 

§ 153
Fastställande av föredragningslista för punkterna 1-5 
Socialnämnd Sydväst fastställer utsänd föredragningslista efter följande tillägg: 

Punkt 5a, Återkallande av ansökan om vårdnadsöverflytt, tillkommer på utsänd 
föredragningslista.  
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§ 154
Nedläggande av faderskapsutredning 

Omfattas av sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 155 
Återkallande av ansökan om överflyttning av ärende T1389-22 
 

Omfattas av sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 15:10-15:15 för att öppnas för övriga deltagare.  
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§ 156 
Fastställande av föredragningslista för punkterna 7-26 
Föredragningslistan för punkterna 7-26 fastställs med följande tillägg.  

• Camilla Widman (S) anmäler en övrig fråga angående gratifikation.  

 

 

§ 157 
Allmänhetens frågestund 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Sedan beslut i socialnämnden den 21 april 2021 nämnden möjliggjort för allmänheten att 
delta i Allmänhetens frågestund via digitalt deltagande. Intresserad allmänhet har haft 
möjlighet att anmäla deltagande till och med söndagen innan nämndsammanträdet.  

Inga anmälningar från allmänheten har inkommit inför detta sammanträde.  
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§ 158 
Förvaltningsdirektörens rapport 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar informationen till protokollet. 

Information  
Förvaltningsdirektören lämnar information under följande rubriker: 

• Information angående ny avdelningschef för Spink.  
• Information kring artikel i Faktum 
• Information kring legionella. 
• Trygghetsrapport stadsområdet 
• Information om sommarlovsaktiviteter 
• Information kring frivilligcentraler 
• Information kring e-ansökan och automatisering inom försörjningsstödet. 

 

 

 

----- 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 16:00-16:40.  
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§ 159 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som har 
förtecknats (i punkterna 1-6). 

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 socialnämndens individutskott 1 enligt protokoll daterade den 
17 maj, 31 maj samt den 8 juni 2022.  

2. Beslut fattade av socialnämndens individutskott 2 enligt protokoll daterade den 
24 maj samt den 7 juni 2022. 

3. Beslut gällande föreningsbidrag för maj månad 2022 enligt förteckning daterad 
31 maj 2022. 

4. Beslut inom HR gällande tillsvidareanställningar gällande april 2022. 
5. Beslut fattade av förvaltningsdirektören, samt övergripande, enligt förteckning 

daterad den 22 juni 2022. 
6. Beslut Familjerättsbyrån för perioden maj 2022 enligt förteckning daterad den 1 

juni 2022 

§ 160 
Anmälan av skrivelser 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar anmälda skrivelser till protokollet. 

Skrivelser 
• Inkomna och avgångna skrivelser enligt postlista för perioden 11 maj-6 juni 

2022. 
• Remisslista daterad den 7 juni 2022.  
• Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 15 juni 2022. 
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§ 161 Diarienummer N165-0726/21 
Ändring av delegationsordning med anledning av ny 
lagstiftning om barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex 
lilla hjärtat 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst beslutar att delegera beslutanderätten till individutskottet i 
ärenden om övervägande om ansökan om flyttningsförbud enligt 6 kap. 8 a § SoL 
och enligt 13 b § LVU, beslut om drogtest inför umgänge och upphörande av 
vård enligt LVU enligt 32 a § och 32 b § LVU. 

2. Socialnämnd Sydväst beslutar att delegera beslutanderätten till förvaltnings-
direktör i ärenden om uppföljning efter avslutad vård enligt 21 b § och 21 c § 
LVU. 

3. Socialnämnd Sydväst överlåter åt förvaltningsdirektör att vidaredelegera 
beslutanderätten i ärenden om uppföljning efter avslutad vård enligt 21 b § och 
21 c § LVU till annan anställd. 

4. Socialnämnd Sydväst antecknar att förvaltningsdirektör avser att vidaredelegera 
beslutanderätten i ärenden om uppföljning efter avslutad vård enligt 21 b § och 
21 c § LVU till enhetschef. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2022 träder nya bestämmelser i kraft som syftar till att stärka principen om 
barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt 
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt socialtjänstlagen (SoL). 
Beslut om vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän de omständigheter som föranleder 
vården har förändrats på ett varaktigt sätt. När ett barn har varit placerat i samma 
familjehem under två år ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 
om överflyttning av vårdnaden. När socialnämnden prövar om vården enligt LVU ska 
upphöra ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud. Detta gäller också om barnet är placerad i ett enskilt hem enligt 
socialtjänstlagen och vårdnadshavare eller den unge begär att vården ska upphöra. När 
vården enligt LVU upphör ska socialnämnden följa upp situationen för den som är under 
18 år. Socialnämnden har möjlighet att besluta om att en vårdnadshavare eller förälder till 
ett barn som vårdas med enligt LVU ska uppmanas att lämna drogtest inför umgänge eller 
inför prövning av om vård enligt LVU ska upphöra. 

Bestämmelserna om begränsning av delegering innebär att besluten enligt den nya 
lagstiftningen föreslås delegeras till individutskottet förutom beslutet om uppföljning som 
föreslås delegeras till förvaltningsdirektör för vidaredelegering till annan anställd. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2022. 
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Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 
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§ 162 Diarienummer N165-0383/22 
Förlängning av satsningen utökade hembesök Göteborg för 
förstagångsföräldrar i utsatta områden 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst beslutar om en förlängning av utökade 
hembesöksprogrammet vid Opaltorget/Tynnered ett år till (2023), med 
tillhörande finansiering av satsningen med 650 000 kronor.  

2. Socialnämnd Sydväst beslutar om att arbeta för att en långsiktig finansiering och 
integrering i ordinarie verksamhet, samt att en gemensam viljeriktning stad och 
region ska finnas från och med år 2024. 

3. Beslut gäller under förutsättning att Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fattar 
likalydande beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018/2019 startade arbetet med utökade hembesök i särskilt utsatta och utsatta 
områden i Göteborg. Programmet sker i samverkan mellan barnhälsovårdssjuksköterskor 
vid barnavårdscentraler (BVC) och föräldrastödjare, från socialtjänstens förebyggande 
resursenhet. Programmet omfattar sex hembesök under barnets första 15 månader och 
målgrupp för insatsen är förstagångsföräldrar och första barnet fött i Sverige. Under 
2021/2022 erbjuds utökade hembesök till barn och familjer i totalt fem områden: 
Opaltorget/Tynnered, Lövgärdet, Gårdsten, Angered Centrum och Hjällbo.  

Syftet med utökade hembesök i Göteborg är att stärka föräldrars tillit till den egna 
förmågan; öka familjens delaktighet i samhället, samt tidigt upptäcka familjer med behov 
av extra stöd, och kunna erbjuda det i ett tidigt skede.   

En nyligen framtagen delrapport visar att totalt 2227 utökade hembesök har genomförts i 
564 familjer i Göteborg (från december 2018 till februari 2022). I snitt tackar 83 % av 
familjerna ja till hembesöken. Personal upplever, trots pandemin, en fortsatt hög grad av 
nöjdhet med sin förmåga att arbeta enligt modellen. Hembesöken ger personalen god 
möjlighet att informera och hänvisa familjer till öppna forum, exempelvis öppen förskola, 
bibliotek och föräldragrupper. Den vetenskapliga utvärderingen fortlöper som förväntat, 
men pandemin har delvis minskat inflödet av enkäter till forskningen. Delrapporten 
avslutas med en rekommendation om att satsningen förlängs ett år och att arbetet riktas in 
på att säkra långsiktig finansiering och integrering i ordinarie arbete 2024.  

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
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§ 163 Diarienummer N165-0438/21 
Inhyrning av nya lokaler på Götaholmsgatan 7 för 
verksamheten Alma    
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst godkänner förslag på inhyrning av ny lokal för 
kvinnoboendet Alma på Götaholmsgatan 7 för en årshyra preliminärt 4 260 tkr 
kronor. 

2. Socialnämnd Sydväst godkänner förslag på kostnader om cirka 3 mkr för 
säkerhetstekniska installationer såsom lås, larm, passage, IT med en 
avskrivningsperiod på fem år. 

3. Finansiering under 2022 hanteras inom befintlig ram för avdelningen boende och 
hemlöshet.  

4. Socialnämnd Sydväst hemställer, i enlighet med nämndens 
verksamhetsnominering, till kommunfullmäktige om utökat kommunbidrag för 
verksamheten Alma omfattande 6 250 tkr/år från och med budget 2023. Om 
hemställan inte godkänns får förvaltningen uppdraget att ta fram en 
handlingsplan för att lösa finansiering inom befintlig ram för boende och 
hemlöshet. 

5. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur fortsatt närvaro av väktare eller 
ordningsvakt vid Alma dygnet runt kan möjliggöras, och återkomma till nämnden 
med förslag på beslut. Förslag på finansiering ska ingå på olika typer av vakt och 
olika nivåer av bemanning.  

6. Socialnämnd Sydväst antecknar ett yttrande från D till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kvinnoboendet Alma är behov av nya lokaler och Götaholmsgatan 7 är ett boende som 
uppfyller de behov som finns för målgruppen kvinnor i akut hemlöshet. Boendet har en 
bra placering, blir ett tryggare boende, och har fler platser och dessutom möjlighet att 
utöka till ännu fler platser om behov uppstår framöver. Kostnaden per plats ökar i och 
med detta förslag, bland annat på grund av att boendet är mer anpassat efter kvinnornas 
behov och att förvaltningen går miste om stordriftsfördelar som fanns på Nya Tillfället, 
som visat sig inte vara en bra placering för detta kvinnoboende.  

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2022. 
Tilläggsyrkande V, MP (med instämmande av FI) daterat den 15 juni 2022 
(protokollsbilaga 1) 
Yttrande från D daterat 22 juni 2022 (protokollsbilaga 2).  

Yrkanden 
Elias Ytterbrink (MP), Christian Larsson (V), Birgitta Jakosjin (L), Lena Olinder (M) 
samt Sabina Music (C) yrkar bifall till yrkandet från V och MP (med instämmande av FI).  
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Camilla Widman (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från V och MP (med instämmande 
av FI).  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer i första hand frågan om nämnden kan bifalla förvaltningens 
tjänsteutlåtande och finner att så sker.  

Därefter ställer ordförande proposition på yrkandena gällande tilläggsyrkandet och finner 
att yrkandet från Ytterbrink med flera bifalles, det vill säga att bifall till tilläggsyrkandet 
från V och MP (med instämmande av FI).  

Protokollsanteckning/ar 
Företrädarna för S antecknar följande till protokollet: 

Vi Socialdemokrater röstade emot tilläggsyrkandet då vi vill starta upp boendet utifrån 
det som förvaltningen skrivit i sitt TU.  

Boenden i vår stad upplevs olika trygga och vi vill därför inte redan nu lägga ner 
resurser på att utreda detta ev. framtida behov.  

Vi tycker också att ”att satsen” som pekar ut att förvaltningen ska lämna förslag på 
finansiering blir problematisk då vi som sagt inte ens känner till om behovet finns.  

Vi behöver hushålla med vår budget men skulle det visa sig att det finns ett behov av vakt 
så ska förvaltningen självklart återkomma med det till oss. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Stadsledningskontoret 
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§ 164 Diarienummer N165-0292/22 
Verksamhetsinriktning för boende på Victor Hasselblads gata 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst fastställer att boendeverksamheten vid Victor Hasselblads 
gata 41 ska ha inriktning mot kortsiktiga boendeplatser omfattande 36 platser, i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

2. Socialnämnd Sydväst fastställer att förvaltningen inom lokalerna bedriver 
verksamhet för att omhänderta behovet av uppsökarverksamhetens 
övernattningsplatser omfattande 16 platser, i enlighet med förvaltningens förslag. 

3. Socialnämnd Sydväst ger förvaltningen i uppdrag att förbereda för en uppstart av 
den nya boendeverksamheten vid Victor Hasselblads gata 41 från den 1 
september 2022. 

4. Socialnämnd Sydväst ger förvaltningen i uppdrag att på nämndmötet 31 augusti 
redovisa hur förberedelserna för uppstart av den nya boendeverksamheten löpt 
på. 

5. Socialnämnd Sydväst antecknar ett yttrande från D till protokollet.  

Tidigare behandling 
Socialnämnd Sydväst 2022-05-25 § 142. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndmötet den 25 maj presenterades förslag på ny verksamhetsinriktning. 
Socialnämnd Sydväst beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån 
inriktningen i förslaget, men nämnden gav förvaltningen, inför beslut om ny 
verksamhetsinriktning, i uppdrag att till nämnden 22 juni återkomma med konkretisering 
av förslaget samt att besvara frågor enligt yttrande från S, D, V, MP och Fi. 

Socialnämnden har att besluta om förändrad verksamhet i lokalerna på Victor Hasselblads 
gata, minskning av antalet platser samt att förvaltningen får i uppdrag att förbereda 
uppstart av den nya verksamheten från 1 september 2022. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 juni 2022. 
Yttrande från D daterat den 22 juni 2022 (protokollsbilaga 3).  

Protokollsanteckning 
Martin Jordö (FI) antecknar följande protokollsanteckning till protokollet:  

Feministiskt initiativs representant hade vid tjänstgöring inte stött tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. Anledningen till det är den kraftiga minskningen av antalet akutplatser 
för hemlöshet i staden. 
 
Feministiskt initiativ ser positivt på omläggningen till tillfälligt boende, och den ökade 
kvalitén och insatser på det nya boendet. Även inriktningen på att mer arbeta för Bostad 
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Först och andra placeringar är positiv. Samtidig är vår uppfattning är att beslutet att så 
kraftigt dra ner på antalet akutplatser i staden och t.ex. inte öppna ett nytt akutboende är 
styrt av budgethänsyn, och inte av de faktiska behoven hos målgruppen. Den kraftiga 
neddragningen av antalet akutplatser för personer i hemlöshet skapar en stor risk och 
osäkerhet för målgruppens rättigheter och trygghet i staden framöver. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga socialnämnder  
Nämnden för funktionsstöd 
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§ 165 Diarienummer N165-0277/21 
Socialnämndens yttrande till stadsrevisionen gällande 
granskning 2021 
Beslut 

1. Socialnämnden Sydväst godkänner förvaltningens redogörelse och översänder 
den till Stadsrevisionen som sin egen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har lämnat sin revisionsredogörelse för socialnämnden Sydvästs 
verksamhet 2021. Nämnden ska beskriva de åtgärder som vidtagits eller planeras med 
anledning av stadsrevisionens rekommendationer. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att delar av nämndens verksamhet 
behöver förbättras och lämnar fem rekommendationer till nämnden. I övrigt bedömer 
Stadsrevisionen att nämnden har 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.  

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2022. 

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsrevisionen 
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§ 166 Diarienummer N165-0242/22 
Svar på remiss gällande betänkandet Sänk tröskeln till en 
god bostad (SOU 2022:14) 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker SOU 2022:14 ”Sänk tröskeln till en god bostad” 
med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet 

2. Socialnämnd Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgs Stad är remissinstans för utredningen SOU 2022:14 "Sänk tröskeln till en god 
bostad".  Regeringen beslutade den 7 maj 2020 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att utreda dels den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom 
bostadspolitiken sedan 1940-talet, dels vissa bostadspolitiska verktyg, och vid behov 
lämna förslag som ökar deras effektivitet (dir. 2020:53). 

Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. Med detta avses enligt direktivet att utifrån en gemensam 
problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll 
möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som 
boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och 
levnadsvillkor förbättras.  

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2022. 

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 167 Diarienummer N165-0239/22 
Svar på remiss över förslag till Göteborgs Stads 
idrottspolitiska program 2023-2030 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst avstyrker förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska 
program 2023-2030 med hänvisning till de synpunkter och förslag som redovisas 
i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till idrotts- och föreningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått tillfälle En remiss har inkommit från idrotts- och 
föreningsnämnden till socialnämnden Sydväst för yttrande över förslaget till Göteborgs 
Stads idrottspolitiska program 2023–2030. Syftet med det idrottspolitiska programmet är 
att idrottsfrågorna ska få en tydligare och mer framträdande position i Göteborgs Stad.  

Programmet ska stärka Göteborgs roll som en levande idrottsstad och bidra till en ökad 
fysisk aktivitet, en stärkt föreningsidrott och en jämlik hälsa. Programmet omfattar fyra 
målområden: Idrottsanläggningar, föreningsidrott, idrott på egen hand samt 
idrottsevenemang och elitidrott.  

Socialförvaltningen Sydväst bedömer att det idrottspolitiska programmet är ett viktigt 
verktyg för arbetet med att förbättra hälsan ur ett jämlikhetsperspektiv. För att säkerställa 
att prioriterade målgrupper och behov omfattas av programmet i högre utsträckning, 
föreslår förvaltningen att programmet kompletteras med exempelvis en idrottspolitisk 
plan. 

Upprättandet av en plan kan förtydliga hur målgrupper, strategier, aktiviteter och 
indikatorer går i linje med programmets syfte, och med jämlik hälsa i fokus. En plan 
bedöms även underlätta kvalitetssäkring av måluppfyllelse så att rätt insats görs på rätt 
plats samt gör skillnad på både individ- och gruppnivå. På detta vis kan ett idrottspolitiskt 
program och plan i högre utsträckning omfatta de som i samhället är minst fysiskt aktiva, 
såsom barn och unga, flickor, äldre, personer med utländsk bakgrund, med 
funktionsnedsättning eller svagare social position. 

Socialförvaltningen Sydväst bedömer att programmet i sin nuvarande form bör 
kompletteras för att på tydligare vis uppnå jämlik hälsa, och föreslår därmed att nämnden 
avstyrker förslaget. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2022. 

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Idrotts- och föreningsnämnden 
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§ 168 Diarienummer N165-0139/22 
Nyckeltalsuppföljning per maj 2022 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde den 21 december 2021 beslutade nämnden att 
förvaltningen löpande ska hålla nämnden informerad kring utvecklingen av utvalda 
nyckeltal. Utöver ordinarie uppföljning per mars och augusti lämnar förvaltningen 
redovisning av nyckeltal per maj samt oktober månad.  

Förvaltningen lämnar information under följande rubriker: 

• Nyckeltalsuppföljning SN Sydväst 22 juni 2022 
• Barn och unga – aktualiseringar 2021-2022 
• Barn och unga –Ärenden 2021-2022 
• Barn och unga – Utredningar 2021-2022 
• Barn och unga –Insatser - totalt 
• Barn och unga – Antal insatser institutionsplaceringar 2021-2022 
• Barn och unga – Familjehemsplaceringar 2021-2022 
• Barn och unga – Öppenvård, pågående 
• Barn och unga – Vårddygn 
• Barn och unga - Institutionsvård 
• Vuxen och försörjningsstöd – Institutionsvård 
• Vuxen och försörjningsstöd – Socialt boende 
• Vuxen och försörjningsstöd – Nya och avslutade ärenden försörjningsstöd 
• Vuxen och försörjningsstöd – Försörjningsstöd 
• Vuxen och försörjningsstöd – Långtidsberoende försörjningsstöd 
• Boende och hemlöshet – Beläggning jan-maj 2021/2022 
• Boende och hemlöshet – Beläggning maj 2021/2022 
• Boende och hemlöshet – Fördelning av kön/fördelning av kön per insats 
• Boende och hemlöshet – Vidare till mer självständigt boende perioden jan-maj 

2022 
• Boende och hemlöshet – Vidare till mer självständigt boende könsfördelad 

statistik 
• Boende och hemlöshet – Vart tar personerna vägen efter akutboende? 
• SPINK – Utveckling placeringsförfrågningar Spink 
• SPINK – Antal förfrågningar per insatskategori jan-maj 2021/2022 
• SPINK – Antal förfrågningar per verksamhetsområde uppdelat på kön 2020-2021 
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§ 169 Diarienummer N165-0138/22 
Ekonomisk lägesrapport januari-maj 2022 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst godkänner den ekonomiska lägesrapporten per maj 2022. 
2. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens förslag på fördelning av 

tilläggsbudget enligt ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnd Sydväst redovisar en positiv avvikelse i utfall jämfört med budget på 22,8 
mnkr. Större negativ avvikelse rapporteras för köp av sociala boenden samt på Nya 
tillfället akutboende på grund av begränsad beläggning. Lägre personalkostnader än 
budgeterat, kompensation för sjuklöner samt nämndreserver bidrar positivt till det 
samlade överskottet.  

Prognosen för helåret höjs till ett överskott på 25 mnkr. Läget har sedan marsprognosen 
sammantaget förbättrats något och utöver det har nämnden tilldelats tilläggsbudget på 
25,9 mnkr för 2022. Eftersom större delen av överskottet och den utökade finansieringen 
är tillfällig för 2022 och besked saknas för 2023 utgör detta utmaningar i 
planeringsarbetet både på kort och lång sikt. 

Utifrån det osäkra läget har ekonomiska konsekvenser av invasionen av Ukraina inte fullt 
ut kunnat bedömas i denna ekonomiska lägesrapport och en prognos för helåret kan 
därmed inte heller lämnas. Frågan kommer följas framöver och rapporteras till nämnden 
när mer information finns tillgänglig. 

Socialnämnden har tilldelats 25 920 tkr i utökat kommunbidrag för 2022 från 
kommunfullmäktige. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på fördelning av medlen 
som en tillfällig justering av budgetramarna för 2022. I förslaget har hänsyn tagits till 
inriktningen i kommunfullmäktiges beslut samt övrig tillkommande finansiering i form 
av statsbidrag och kommuncentrala avrop.  

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2022. 
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§ 170 Diarienummer N165-0366/22 
Fördelning av statsbidrag för sociala insatser för barn och 
unga i utsatta områden 2022 
Beslut 

1. Nämnden antecknar informationen om fördelning av statsbidrag för sociala 
insatser för barn och unga i utsatta områden 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att administrera, fördela samt följa upp medel för 
satsning gällande sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–
2023. Statsbidraget är en del av de statliga medel som är beslutade av riksdagen i 
samband med budgeten 2021. Bidraget syftar till att minska och motverka segregation för 
barn och unga i utsatta områden.  

Från detta treåriga statsbidrag tilldelas socialnämnd Sydväst 6 180 967 kronor för 2022. 
Utöver dessa medel har påfyllnadsmedel aviserats för 2022, vilket medför att nämnden 
kan rekvirera ytterligare 5 431 467 kronor. Totalt är summan för 2022 därmed cirka 11,6 
mnkr, varav drygt hälften kan förväntas kvarstå även till 2023. 

Grunden för förvaltningens plan utgörs av de insatser som initierades redan under 2021. 
Förvaltningens planerade insatser för 2022 beräknas uppgå till cirka 9,2 mnkr, varav cirka 
4,3 mnkr avser avdelning Barn och unga och 5,0 mnkr avser avdelning Stadsområde, 
välfärd och fritid. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2022. 
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§ 171 Diarienummer N165-0350/22 
Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. 
Folkhälsoavtal, avtal om Hälsoteket Väster samt 
familjecentrerat arbetssätt  
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst godkänner samverkansavtal med Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd avseende folkhälsoarbete, Hälsotek och familjecentrerat 
arbetssätt för perioden 2023-01-01 till 2025-12-31 under förutsättning att 
likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. 

2. Socialnämnd Sydväst ger förvaltningsdirektören i uppdrag att underteckna 
samverkansavtalen. 

3. Socialnämnd Sydväst översänder beslutet för kännedom till Göteborgs Hälso- 
och sjukvårdsnämnd (avtalspartens nämnd). 

4. Socialnämnd Sydväst översänder beslutet för kännedom till förskolenämnden, 
grundskolenämnden, funktionsstödsnämnden och äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgs Stad och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har samverkansavtal avseende 
folkhälsoarbete, Hälsotek och familjecentrerat arbetssätt sedan flera år tillbaka. 
Nuvarande samverkansavtal löper ut 31 december 2022 och socialnämnden behöver nu ta 
ställning till nya samverkansavtal gällande 2023–2025. 

Samverkansavtalen reglerar åtaganden, organisation och inriktning för samverkan samt 
den ekonomiska fördelningen mellan parterna. Samverkansavtalen utgår från det 
övergripande nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation. 
Samverkansavtalen möjliggör en förstärkning av redan pågående insatser samt en 
utveckling av nya insatser som syftar till att skapa jämlika livsvillkor och hälsa för alla 
invånare i staden. 

Socialnämnden Sydväst och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd står för varsin lika 
stor del av den totala finansieringen i samverkansavtalen enligt 50/50-principen. Den 
totala ersättningen för alla samverkansavtal är 9 846 000 kronor per år. Det innebär att 
socialnämndens del är 4 923 00 kronor per år. 

Enligt reglemente har socialnämnderna ett lokalt samordningsuppdrag vad gäller de 
kommungemensamma frågorna, så som folkhälsoarbete. Socialnämnden är därför 
avtalspart gentemot Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. Samverkansavtalen utgör en 
grund för samverkan med regionen. De nya samverkansavtalen är enhetliga för de fyra 
socialnämnderna och på en övergripande nivå för att möjliggöra att insatserna sker utifrån 
befolkningens behov och lokala förutsättningar i respektive stadsområde. Tillsammans 
ämnar samverkansavtalen att utveckla och driva arbetet med att minska skillnader i 



Protokoll (nr 7/2021) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-22 

 

 

Socialnämnd Sydväst 
 

  

Göteborgs Stad socialnämnd Sydväst, protokoll 23 (26) 

livsvillkor och hälsa framåt. Avtalen möjliggör en likvärdighet i staden och etablerar 
samverkan mellan alla de aktörer som möter stadens invånare. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2022. 

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Nämnden för funktionsstöd 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

 

 

 

 

----- 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 18:35-18:45 
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§ 172 Diarienummer N165-0385/22 
Uppdrag till socialnämnd Sydväst att samordna boende för 
tillfälligt skyddsbehövande  
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar informationen om uppdrag till stadens nämnder 
och styrelser med anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande 

2. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens omhändertagande av uppdraget 
att samordna anordningen av boende för tillfälligt skyddsbehövande enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). 

Sammanfattning av ärendet 
En föreslagen ändring i LMA kommer ge Migrationsverket möjlighet att anvisa en 
kommun att ordna boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd på 
grund av massflyktsdirektivet. Det innebär att kommunen får ansvar för att anordna 
boenden. Eftersom det är ett nytt kommunalt uppdrag har kommunfullmäktige beslutat 
om uppdrag till stadens nämnder och styrelser, där socialnämnd Sydväst får 
samordningsansvaret för att anordna boende för målgruppen.  

Förvaltningen har tillsammans med idéburna organisationer och andra berörda 
förvaltningar i staden gjort en planering för att omhänderta uppdraget. Planeringen 
innebär att ca 450 boendeplatser förbereds för att kunna tas i bruk under juli/augusti och 
därutöver finns en beredskap för att, vid behov, utöka med upp till 1 182 boendeplatser, 
vilket är det fördelningstal som föreslås för Göteborg. 

Förvaltningen bedömer att det finns en planering och beredskap för att omhänderta 
samordningsansvaret för att anordna boende för personer som anvisas till Göteborg. Den 
stora osäkerheten kring i hur omfattande och långsiktiga insatserna behöver vara, samt att 
de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna ännu inte är beslutade innebär dock att 
utvecklingen av situationen behöver följas och analyseras så att nya bedömningar kan 
göras. Detta gäller särskilt de effekter uppdraget kan komma att få på förvaltningens 
ekonomi. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 juni 2022. 
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§ 173 Diarienummer N165-0348/22 
Socialförvaltningarnas arbete med att beskriva 
socialnämndernas lokala samordningsuppdrag 
Beslut 

1. Socialnämnden Sydväst antecknar mottagandet av informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningarna har tagit fram en redovisning av arbetet med att ta sig an och 
beskriva socialnämndernas lokala samordningsuppdrag. Socialnämnderna ska enligt 
reglemente och utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part inom trygghetsarbete, 
krisstöd, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen, folkhälsoarbete, samverkan med 
civilsamhället samt fält- och grannskapsarbete. Reglementena säger också att nämnderna 
har ett lokalt samordningsuppdrag inom dessa områden i förhållande till andra nämnders 
och styrelsers medverkan inom stadsområdet. 15 av stadens andra nämnder ska enligt 
sina reglementen utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 
inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 
erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället.  

Då det finns ett behov av att få en gemensam förståelse för vad det lokala 
samordningsuppdraget innebär gav förvaltningsdirektörerna de fyra socialförvaltningarna 
i uppdrag att beskriva innebörden av det lokala samordningsuppdraget. De fyra 
socialnämnderna föreslås anteckna mottagandet av informationen till protokollet. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2022. 
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§ 174 
Information från nämndledamöter 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar informationen till protokollet.  

Information 
Ingen information vid dagens sammanträde.   

 

§ 175 
Uppdrag till förvaltningen 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar en sammanfattande uppdragsförteckning för kännedom till 
nämnden.  

Handling 
Uppdragslista 2022 socialnämnd Sydväst. 

 

§ 176 
Övriga frågor 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst antecknar informationen till protokollet.  

Övriga frågor 
Camilla Widman ställer en fråga angående årets gratifikation och om dessa planeras igen 
efter pandemin.  

Förvaltningen redogör för att årets gratifikation är planerad till den 22 november på 
Börsen. De fyra socialnämnderna har en gemensam gratifikation vid detta tillfälle enligt 
nuvarande planering.  
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Tilläggsyrkande angående – Inhyrning av nya 
lokaler for verksamheten Alma

Förslag till beslut 
I nämnden: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur fortsatt närvaro av väktare eller

ordningsvakt vid Alma dygnet runt kan möjliggöras, och återkomma till nämnden

med förslag på beslut. Förslag på finansiering ska ingå på olika typer av vakt och

på nivåer av bemanning.

2. Att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet 
Vi i Fi, V och MP är mycket nöjda med att kvinnoboendet Alma nu kan flytta isär från 

det problemdrabbade Nya Tillfället, och att kvinnorna nu äntligen kan erbjudas en plats 

utan närvaro av våldsamma män. Genom ett utökat antal platser och mer lugn och ro kan 

fler kvinnor erbjudas ett bättre stöd – ett stort steg framåt. Vi rödgrönrosa 

uppmärksammade frågan redan våren 2021, och tog initiativ till yrkande i nämnden i 

frågan redan i september 2021, men välkomnar att fler partier nu ser värdet i att ge 

kvinnorna på Alma en tryggare plats. 

En fördel som trots alls fanns med samlokaliseringen med Nya Tillfället var den 

permanenta närvaron av vakter. Vid denna flytt så skärs detta ned, och en väktare 

planeras enligt muntlig uppgift enbart närvara del av tiden. Vi ser att det kan leda till 

problem, inte minst då vår tidigare erfarenhet från separat boende för kvinnor visar att 

andra män ändå kan söka sig till boendet och skapa otrygghet i närområdet. 

Förutom tider för bemanning av vakt så vill vi också att förvaltningen redovisar skillnad i 

olika typer av vaktpersonal vid boendet, som väktare och ordningsvakt. Även situationen 

för närboende i Gamlestan ska beaktas. 

Då vi inte vill försena processen så bifaller vi förslaget till beslut, men vill att 

förvaltningen återkommer med förslag på beslut kring vaktpersonal vid Alma 

kvinnoboende i Gamlestan. 

Socialnämnd Sydväst 

Tilläggsyrkande 

2022-06-15 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 

Med instämmande av: Feministiskt initiativ 

Punkt 13 

Protokollsbilaga 1 § 163



Socialnämnden Sydväst 

Yttrande  Demokraterna 

2022-06-22  Ärende 13 

Inhyrning av nya lokaler på Götaholmsgatan 7 för verksamheten Alma 

Yttrande 

Mot bakgrund av den sociala dimensionen inställer sig frågan om kategoriutredningens slutsatser 
tagits i beaktande. Hur sammanfaller nuvarande och framtida behov med de befintliga strategier och 
planer som planeras med föreliggande satsning. 

Då den aktuella fastigheten i decennier utgjorts av äldreboendeverksamhet är lokalerna hårt slitna. 
Frågan är hur fastighetsägaren avser att hantera den renovering interiört som är nödvändig mot bak-
grund av lokalernas dåliga skick. Det hade varit synnerligen angeläget att få klarlagt då fastighetsä-
garen även aviserat en kraftig hyreshöjning. 

Vidare menar vi Demokrater fortfarande med den ekonomiska dimensionen i beaktande är det inte 
försvarbart att ingå ett hyresavtal på föreslagna 10 år. Detta borde kortas ner till rimliga och mer 
gängse förekommande hyresnivåer. 

Det har länge letats ny lokal för verksamheten Alma och flytten kan inte längre skjutas upp. De stora 
ekonomiska risker som beskrivs i tjänsteutlåtandet gör att vi känner stor oro för hur förvaltningen 
skall klara den stora kostnadsökning denna inhyrning medför.  
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Socialnämnden Sydväst 

Yttrande  Demokraterna 

2022-06-22  Ärende 14 

Verksamhetsinriktning för boende på Victor Hasselbladsgata 

Yttrande 

Med den ekonomiska dimensionen i beaktande befarar vi i Demokraterna att förvaltningens förslag 
leder till onödigt slöseri med offentliga medel. 

Att den föreslagna dygnskostnaden vida överstiger andra liknande verksamheters dygnspris är inte 
försvarbart. I enlighet med förslaget fördyras dygnskostnaden som en konsekvens av ökad personal-
volym i förhållande till en minskning av det totala klientantalet. Vidare är hyreskostnaden för fastig-
heten som helhet allt för hög för att inte volymmässigt utnyttjas fullt ut. 

Göteborgs Stad konkurrensutsätter inte den egna verksamheten vid avtalsupphandling av alterna-
tiva boendeformer. Placeringsansvarig handläggare har till uppgift att köpa boendeplatser till lägsta 
pris. Till deras stöd finns ett placeringskansli vars uppgift är att ge förslag på boenden i rätt tid, till 
rätt pris och med högsta kvalitet.  

Sedan slutet av 1990-talet finns ett fullmäktigebeslut som uttryckligen slår fast att ekonomin är över-
ordnad allt. Detta resulterade bland annat i det så kallade ”köp och sälj” systemet som fortfarande 
tillämpas. Syftet var att placerande handläggare lättare skulle kunna välja den insats som bäst sva-
rade mot klientens behov i förhållande till prisbild. Den egna kommunala verksamheten skulle vara 
prisledande och på så sätt dämpande för kostnadsutvecklingen av andra upphandlade alternativa 
former. 

Över tid har det emellertid blivit en komplikation att den egna kommunala verksamheten befinner sig 
i en konkurrensutsatt situation. Detta har slagits fast i ett flertal sammanhang och senast i den utred-
ning av dåvarande Tillfället som förvaltningen lät en extern konsult utföra under föregående år.   

Det finns anledning att påpeka att förvaltningen arbetat efter de förutsättningar som står till buds. Att 
helt ändra de ekonomiska förutsättningarna inom boendeområdet som helhet är en fråga som inte 
bara bör prövas av stadens socialnämnder utan även på högsta politiska nivå. 

Vidare nämns det under rubriken ”den sociala dimensionen” som en närmast innovativ ambition att 
”se till att klienter motiveras vidare till mer varaktiga placeringar”. Det bör påpekas att samma formu-
lering användes vid Tillfällets öppnande då verksamheten var lokaliserad vid Partihallarna. Huruvida 
denna typ av utfästelser infrias eller inte är en omöjlig uppgift att leda i bevis eftersom det då som nu 
saknas all form av adekvat uppföljning.  

Vi inom Demokraterna har i upprepande sammanhang krävt att varje uttalad ambition eller beskriv-
ning av förväntat resultat måste kunna följas upp och redovisas. Hur vet vi annars om det vi planerat 
verkligen blev av. Hur kan vi utveckla verksamheten om vi saknar dokumenterad uppföljning av in-
satsernas utfall och resultat. Att upprepa samma fraser och förhoppningar om bättre resultat och 
kvalité blir inte trovärdigt.  

Vidare beskrivs det planerade nya boendet få mervärde genom ökad samverkan med sjukvård och 
idéburna organisationer. Återigen måste vi påminna oss om att detta inte är något nytt. Detta har i 
hög utsträckning testats och provats i väl utvecklade former sedan tidigare. Erfarenheten har visat 
att det periodvis fungerat väl och stundtals inte alls. Eftersom man vänder sig till externa aktörer med 
vädjan om samarbete och samverkan finns risken att denna typ av samverkansinriktning stannar vid 
en from förhoppning. 
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