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Tid: 15:00-18:30 
Plats: Kulturhuset Vingen (biograf ”Måsen”), Amhults torg 7 
Paragrafer: 264-294 

Närvarande 

Ledamöter 
Rickard Eriksson (M) Ordförande        
Birgitta Ling Fransson (L) Förste vice ordförande                                                                                
Andreas Hernbo (MP) Andre vice ordförande                                                                                                                     
Karin Johansson (V) 
Anders Torwald (D) 
Oskar Holm (M)                                                                                                                                  
Patrik Helgeson (V)                                                                                                                         
Håkan Lösnitz (SD) 

Ledamöter på distans 
Christer Gustafsson (S) §§ 264-285 

Tjänstgörande ersättare 
Gladys Velarde (S) 
Fredrik Brunzell (S) §§ 286-294 
Hans Sturk (D) 

Övriga ersättare 
Fredrik Brunzell (S) §§ 264-285 
Mikael Karlsson (SD) 

Övriga ersättare på distans (Ej tjänstgörande) 
Bert Olsson (M) §§ 264-285 
Abdullahi Mohamed (MP) §§ 264-285 
Mait Hjertkvist (M) §§ 264-285 
Ingrid Bergman (MP) §§ 264-285 

Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Sergio Garay, sektorchef Individ- och familjeomsorg samt Funktions-
hinder Monica Sörensson, tf sektorchefer Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Maria 
Stenmark och Petra Matsson §§ 264-285, stabschef Lile P Boschewska §§ 264-285, tf 
kommunikationschef Åsa Henskog §§ 264-285, kanslichef Johanna Olsson Marshall, 
nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg, tf områdeschef Boende och Personligt 
stöd § 269, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Katarina Wikström §§ 264-271, 
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Petra Nydahl §§ 264-271, socialsekreterare 
på Enheten för Barn, unga och familj, 1 Irene Liljansalo § 294 

Personalföreträdare 
Matti Karppala (Kommunal) §§ 270-285, Erén Andersson (SACO) §§ 264-285, Cecilia 
Jähnke (TCO/Vision) §§ 264-285 

Västra Hisingens stadsdelsnämnd 

 

Protokoll (nr 11)
Sammanträdesdatum: 2020-11-17



 

 

Västra Hisingen 

 

Protokoll (nr 11)
Sammanträdesdatum: 2020-11-17

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll 2 (35)

  

  

Justeringsdag: 2020-11-24 
 

Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
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§ 264   

Upprop av ledamöter och ersättare. 
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg ropar upp ledamöter och ersättare som 
har kallats till stadsdelsnämndens sammanträde den 17 november 2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att uppropet antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 265   

Fastställande av dagordning. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att punkt 9 i dagordningen (§ 272) som gäller 
föredragning om krisstödets arbete i stadsdelen har blivit inställd på grund av sjukdom.  

Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att det under punkt 6 i dagordningen (§ 269) 
som gäller anmälan av ordförandebeslut kommer att hållas en föredragning. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen med ovanstående information 
avseende en inställd och en tillkommen föredragning. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att dagordningen fastställs med de ovanstående 
förändringarna. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 266   

Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av 
protokoll. 
Protokollet från sammanträdet den 17 november 2020 ska enligt reglemente för 
Göteborgs stadsdelsnämnder justeras av ordförande och en ledamot. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden utser andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) att jämte 
ordförande Rickard Eriksson (M) justera protokollet. Tid fastställs till klockan 
11:30, datum till den 24 november 2020 och plats till Amhults torg 7. 

Yrkanden 
Gladys Velarde (S) yrkar att andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) jämte 
ordförande Rickard Eriksson (M) ska justera dagens protokoll. 

Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att tid fastställs till klockan 11:30, datum till den 
24 november 2020 och plats till Amhults torg 7. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 267   

Anmälan av jäv. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något 
ärende på sammanträdet den 17 november 2020 kan anmäla detta.  

Ingen i stadsdelsnämnden anmäler jäv.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar ärendet om anmälan av jäv till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att anmälan av jäv antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 268   

Anmälan av delegationsbeslut. 
Vid sammanträdet den 17 november 2020 anmäls följande fattade delegationsbeslut till 
stadsdelsnämnden: 

Beslut om vidaredelegation avseende rätten att besluta om rutiner för besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (N138-0561/19) 

Tillämpningsbeslut av myndighetsspecifikt gallringsbeslut avseende kommunikations-
planer (N138-0495/20) 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av ovanstående delegationsbeslut till 
protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att delegationsbesluten antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 24 november 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Västra Hisingen 

 

Protokoll (nr 11)
Sammanträdesdatum: 2020-11-17

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll 8 (35)

  

  

§ 269   

Anmälan av ordförandebeslut. 
Vid sammanträdet den 17 november 2020 anmäls följande fattade ordförandebeslut till 
stadsdelsnämnden: 

Beslut om åtgärder inom äldreomsorg och funktionsstöd med anledning av covid-19-
pandemin (N138-0549/20) 

Med anledning av det fattade ordförandebeslutet håller ansvariga i stadsdelsförvaltningen 
en föredragning. Tf sektorchefer Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Maria Stenmark 
och Petra Matsson samt tf områdeschef Boende och Personligt stöd Sven-Uno Espersson 
informerar om arbetet kopplat till covid-19. Inom både äldreomsorg och funktionsstöd 
sker det just nu en överanställning inom verksamheterna, för att täcka eventuellt personal-
bortfall vid smitta. Vad gäller så kallad kohortvård så krävs dock samtycke av brukaren 
eller den boende för att möjliggöra detta.  

Inom äldreomsorg följer verksamheterna samverkad fördelning för områdessamarbete vid 
hög sjukfrånvaro kopplad till covid-19, vilket även till viss del gäller inom funktionsstöd. 
I första läget täcker medarbetare upp i det egna verksamhetsområdet, och i andra läget 
täcker medarbetare upp mellan verksamhetsområdena, exempelvis medarbetare från 
hemtjänsten täcker upp på särskilt boende. De brukare som misstänks ha smitta provtas 
av specialistteamet omgående och vid konstaterad smitta får de sina insatser utförda av 
specialistteam. 

Alla medarbetare inom både äldreomsorg och funktionsstöd får en introduktions-
utbildning i grundläggande rutiner. På anställningsintervju får arbetssökande inom 
äldreomsorg muntligen resonera kring två olika så kallade case-scenarier samt i 
förekommande fall uppvisa betyg i svenska SFI nivå D. Inom funktionsstöd får stöd-
assistenter dessutom gå en så kallad stödassistensutbildning. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden antecknar ordförandebeslutet om åtgärder mot covid-19 till 

protokollet. 
2. Stadsdelsnämnden antecknar informationen från äldreomsorg och funktionsstöd 

gällande arbetet kopplat till covid-19 till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att ordförandebeslutet samt informationen från 
äldreomsorg och funktionsstöd antecknas till protokollet. 
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Forts. § 269 

Protokollsanteckning 
En skriftlig protokollsanteckning inkommer från S: 

”Det hade varit bättre med en central krisledningsnämnd.” 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 270 

Inkomna skrivelser och handlingar. 
Vid sammanträdet den 17 november 2020 föreligger följande inkomna skrivelser och 
andra angelägna handlingar för stadsdelsnämnden: 

SDN Västra Hisingens presidium 
Anteckningar från möte 2020-11-03 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Protokoll från möte 2020-11-10 

Lokala pensionärsrådet 
Protokoll från möte 2020-09-16 

Postlista från förvaltningens diarium (N138-) 
Postlista 2020-10-10 – 2020-11-08 

Kommunstyrelsen 
Snabbprotokoll 2020-10-21 
Snabbprotokoll 2020-11-04 
Snabbprotokoll 2020-11-11 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna skrivelser och andra angelägna handlingar 
till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att skrivelserna och handlingarna antecknas till 
protokollet. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 271   

Information gällande kommande patientsäkerhetsberättelse 
2020 för sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Katarina Wikström, Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) Petra Nydahl och tf sektorchef Äldreomsorg samt Hälso- och 
sjukvård Petra Matsson informerar om kommande patientsäkerhetsberättelse för 2020. 

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse, i syfte att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Denna ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under 
föregående år. En särskild redovisning görs i årets patientsäkerhetsberättelse av arbetet 
mot covid-19 i syfte att minska smittspridning. Viktiga mål och resultat för 2020 är för 
det första trygg och säker process kring införandet av nytt journalsystem. Följsamheten 
till stadens centrala plan för implementering har varit god, och det har skett en ökad 
medvetenhet kring journalföringens betydelse för att erbjuda god och säker vård. För det 
andra har fokus legat på följsamhet till basala hygienriktlinjer. Utbildning inom 
”hygienkörkort” för omsorgspersonal har skett samt ett fortsatt arbete med egenkontroller 
och observationer gällande följsamheten till riktlinjerna. Ett uppdrag till enhetschefer 
finns om att leda arbetet tillsammans med hygienombud med syftet att följa mål. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar information om patientsäkerhetsberättelse 2020 för 
sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om patientsäkerhetsberättelsen 
antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 24 november 2020.  
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§ 272   

Information om krisstödets arbete vid särskilda händelser i 
stadsdelen. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att informationen om krisstödets arbete utgår 
på sammanträdet den 17 november 2020. 
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§ 273, N138-0487/20 

Kvalitetsrapport för sektor Individ- och familjeomsorg samt 
Funktionshinder 2020. 
Kvalitetsrapporten ska synliggöra kvaliteten och det systematiska förbättringsarbetet 
kopplat till grunduppdraget. Den innehåller en sammanställning av egenkontroll, 
synpunkter, avvikelser och lex Sarah, risker samt analys av verksamheten utifrån 
Socialstyrelsens definierade kvalitetsområden. Syftet är att säkerställa och utveckla 
kvaliteten i utförandet till dem verksamheten riktar sig till, det vill säga invånarna.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden godkänner IFO-FHs förslag till Kvalitetsrapport IFO-FH 
2020. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 9 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två 
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner IFO-
FHs förslag till Kvalitetsrapport IFO-FH 2020. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
godkänna IFO-FHs kvalitetsrapport 2020. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 274, N138-0085/20 

Ekonomisk lägesrapport januari-oktober 2020 samt extra 
månadsuppföljning oktober 2020. 
I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämndens rapporteringsplan 
har en ekonomisk lägesrapport upprättats. Här ingår ekonomiskt utfall för perioden och 
prognos för helåret. Med anledning av rådande omständigheter utifrån covid-19 sker även 
extra månadsuppföljningar av samtliga nämnders driftbudgetar. 

Resultatet till och med oktober månad 2020 är ett överskott på 10,5 miljoner kronor, och 
prognosen för helåret 2020 är ett resultat enligt budget.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner ekonomisk lägesrapport januari-oktober 2020.  
2. Stadsdelsnämnden tar del av informationen i Extra månadsuppföljning oktober 

2020.  
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 27 december 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 
ekonomisk lägesrapport januari-oktober 2020, tar del av informationen i Extra månads-
uppföljning oktober 2020 och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
godkänna den ekonomiska lägesrapporten 2020. 

Justering 
Den 17 november 2020. 
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§ 275, N138-0494/20 

Remiss från Kommunstyrelsen gällande organisation och 
samordning av HR-processer. 
Remiss har inkommit från Kommunstyrelsen om att se över den organisatoriska 
placeringen och samordningen av samtliga gemensamma HR-processer med för-
tydligande av de roller som i dag finns på Stadsledningskontoret och Intraservice. Svar på 
remissen ska vara Kommunstyrelsen till handa senast den 30 november 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget i remissen att den processledning inom HR 

som finns hos nämnden för Intraservice överförs till Kommunstyrelsen.  
2. Stadsdelsnämnden översänder stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande till 

Kommunstyrelsen som eget yttrande.  
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 26 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två 
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker 
förslaget i remissen att den processledning inom HR som finns hos nämnden för Intra-
service överförs till Kommunstyrelsen, översänder stadsdelsförvaltningens tjänste-
utlåtande till Kommunstyrelsen som eget yttrande och förklarar paragrafen omedelbart 
justerad.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
tillstyrka remissen gällande organisation och samordning av HR-processer.   

Justering 
Den 17 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 276, N138-0490/20 

Remiss från Kommunstyrelsen gällande förmåner för 
medarbetare inom Göteborgs Stad. 
Remiss har inkommit från Kommunstyrelsen om uppdrag att redovisa det ekonomiska 
värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt lägga fram förslag på hur och 
i vilken takt som harmoniseringen av det ekonomiska värdet bör genomföras i staden. 
Svar på remissen ska vara Kommunstyrelsen till handa senast den 23 december 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget i remissen att alla anställda inom 

Göteborgs Stad ska erbjudas likvärdiga förmåner oavsett vilken förvaltning eller 
bolag som man arbetar i. 

2. Stadsdelsnämnden föreslår att det bör ske en harmonisering utifrån ett oförändrat 
ekonomiskt läge enligt nuvarande stadengemensam nivå (2100 kr per 
medarbetare och år). 

3. Stadsdelsnämnden föreslår att berörda förvaltningar och bolag ska avveckla icke-
stadengemensamma personalförmåner. 

4. Stadsdelsnämnden översänder stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande till 
Kommunstyrelsen som eget yttrande. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 26 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker 
förslaget i remissen att alla anställda inom Göteborgs Stad ska erbjudas likvärdiga 
förmåner oavsett vilken förvaltning eller bolag som man arbetar i, föreslår att det bör ske 
en harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt läge enligt nuvarande staden-
gemensam nivå (2100 kr per medarbetare och år), föreslår att berörda förvaltningar och 
bolag ska avveckla icke-stadengemensamma personalförmåner och översänder stadsdels-
förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som eget yttrande. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
tillstyrka remissen gällande förmåner för medarbetare inom Göteborgs Stad.  

Justering 
Den 24 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 277, N138-0511/20 

Rekommenderade kostpriser för anställda 2021. 
Rekommenderade kostpriser för anställda avser det pris som anställda ska betala när de 
äter en måltid som tillhandahålls av arbetsgivaren. Det ska inte förväxlas med så kallade 
pedagogiska måltider, priset eller taxan för måltider till stadens brukare eller priset vid 
eventuell försäljning till utomstående.  

Beslut  
Stadsdelsnämnden fastställer rekommenderade kostpriser 2021, enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 14 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer 
rekommenderade kostpriser 2021, enligt tjänsteutlåtandet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
fastställa kostpriser 2021.  

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 278, N138-0312/16 

Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Västra Hisingen 
2021-2022. 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen och Göteborgs Hälso- och Sjukvårdsnämnd har ett 
samverkansavtal om befolkningsinriktat folkhälsoarbete i stadsdelen från 2017, som 
gäller till och med den 31 december 2020. Ett nytt samverkansavtal behöver därför 
tecknas för de kommande åren. Detta reglerar åtaganden, organisation och inriktning för 
samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet gällande samverkansavtal om 
folkhälsoinsatser i Västra Hisingen till sammanträdet den 8 december 2020.    

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 30 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två 
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 
Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen Västra Hisingen för perioden 2021-
01-01 till 2022-12-31 under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs 
Hälso- och sjukvårdsnämnd, beviljar finansiering av avtalet med 1 133 220 kr per år 
(50% av total finansiering) under avtalsperioden, översänder beslutet till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden Göteborg och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att ärendet om samverkansavtal bordläggs till 
nästkommande sammanträde. 

Justering 
Den 24 november 2020.  
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§ 279, N138-0198/19 

Ombyggnation av plan 1 och 3 på Höstvädersgatan 1. 
Ett uppdrag finns sedan tidigare till stadsdelsförvaltningen om att samla socialtjänsten i 
Biskopsgården genom samlokalisering och anpassning till nya arbetssätt. Om-
byggnationen som krävs för att möjliggöra detta har tagit hänsyn till krav på säkerhet, 
trygghet och integritet. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner att uppdra till förvaltningen att påbörja om-

byggnation av Höstvädersgatan 1, plan 1 och 3.  
2. Stadsdelsnämnden godkänner att uppdra till förvaltningen att komplettera hyres-

avtalet för plan 1 med korridoren i Internservice nuvarande lokal.  
3. Stadsdelsnämnden godkänner att föra över frågan om finansiering av 

lokalkostnaderna till Socialnämnd Hisingen.  
4. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

Lokalsekretariatet.  
5. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 28 september 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner att 
uppdra till förvaltningen att påbörja ombyggnation av Höstvädersgatan 1, plan 1 och 3, 
godkänner att uppdra till förvaltningen att komplettera hyresavtalet för plan 1 med 
korridoren i Internservice nuvarande lokal, godkänner att föra över frågan om 
finansiering av lokalkostnaderna till Socialnämnd Hisingen, översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande till Lokalsekretariatet och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
påbörja ombyggnationen av Höstvädersgatan 1, plan 1 och 3. 

Justering 
Den 17 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Lokalsekretariatet. 
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§ 280, N138-0455/20 

Remiss från SDN Örgryte-Härlanda gällande Behovs- och 
produktionsplan 2021-2024 avseende bostäder för personer 
med funktionsnedsättning. 
Remiss har inkommit från SDN Örgryte-Härlanda om produktionsplan 2021-2024 
gällande strategisk planering för bostäder för personer med funktionsnedsättning. Svar på 
remissen ska vara SDN Örgryte-Härlanda till handa den 17 november 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till Produktionsplan för personer med 

funktionsnedsättning 2021-2024.  
2. Stadsdelsnämnden översänder stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande till SDN 

Örgryte-Härlanda som eget yttrande i ärendet.  
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 30 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslag 
till Produktionsplan för personer med funktionsnedsättning 2021-2024, översänder 
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande till SDN Örgryte-Härlanda som eget yttrande i 
ärendet och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
tillstyrka remissen om produktionsplan 2021-2024 för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning.  

Justering 
Den 17 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
SDN Örgryte-Härlanda.  
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§ 281, N138-0492/19 

Tid och plats för stadsdelsnämndens sammanträde 2021 
(Årsrapport 2020). 
Stadsdelsnämnderna inom Göteborgs Stad ska enligt det senaste beslutet från kommun-
fullmäktige upphöra efter den 31 december 2020. I början av 2021 måste stadsdels-
nämnderna dock fatta beslut om bland annat Årsrapport 2020.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden fastställer den 9 februari 2021 klockan 15:00 som tid för 

sammanträde 2021. Plats fastställs till kulturhuset Vingen i Torslanda. 
2. Stadsdelsnämnden beslutar att deltagande på distans för ledamöter och ersättare 

på sammanträdet den 9 februari 2021 inte är möjligt. 
3. Stadsdelsnämnden beslutar att sammanträdet den 9 februari 2021 inte ska filmas 

för att publiceras på webben. 

Handlingar  
Stadsdelsförvaltningen har den 29 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två 
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer den 9 
februari 2021 klockan 15:00 som tid för sammanträde 2021 – plats fastställs till kultur-
huset Vingen i Torslanda, beslutar att deltagande på distans för ledamöter och ersättare på 
sammanträdet den 9 februari 2021 inte är möjligt och beslutar att sammanträdet den 9 
februari 2021 inte ska filmas för att publiceras på webben. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag om tid 
och datum för sammanträde i februari 2021.  

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 282, N138-0003/20 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020-11-17. 
Redovisningen av till stadsdelsförvaltningen inkomna synpunkter sker till 
stadsdelsnämnden varje ordinarie sammanträde. Under perioden har totalt elva 
synpunkter inkommit, och samtliga har besvarats. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna synpunkter till protokollet. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 22 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antecknar 
inkomna synpunkter till protokollet. 

Yrkande  
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
synpunkterna antecknas till protokollet.  

Justering  
Den 24 november 2020. 
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§ 283   

Stadsdelsdirektörens information. 
Stadsdelsdirektör Sergio Garay informerar om arbetet kring de nya restriktionerna 
kopplade till covid-19. Vad gäller de planerade åtgärderna att begränsa allmänna 
sammankomster till högst åtta personer finns det fortfarande ett antal oklarheter som för 
stadens del måste klaras ut. Stadsdelsnämndens sammanträden omfattas dock inte av 
begreppet allmän sammankomst. Den ordinarie verksamheten i stadsdelsförvaltningen 
som kan beröras är dock fritidsgårdarna där över åtta personer kan samlas vanligen, så där 
kommer ett tak på max åtta personer i lokalen införas. I stadsdelsförvaltningen är det även 
många medarbetare som arbetar på distans i stor utsträckning, detta för att minska risken 
för smittspridning på arbetsplatser. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar stadsdelsdirektörens information om anpassningar 
med anledning av covid-19 till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att stadsdelsdirektörens information antecknas 
till protokollet. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 284   

Information om stadsdelsnämndernas framtida organisation. 
Stadsdelsdirektör Sergio Garay informerar om läget kring de anställda i stadsdels-
förvaltningen som ännu inte har fått besked om var de kommer att arbeta 2021. Steg 
nummer ett för dessa är att arbetsgivaren måste överlägga med den anställdes fack, då 
man gemensamt behöver komma fram till att denne faktiskt är övertalig. Steg två är att en 
kompetenskartläggning görs, där man kommer fram till vilken typ av tjänst den anställde 
är behörig att söka. För stadsdelsförvaltningens del rör det sig om ett antal chefer. Efter 
dessa två steg anmäls chefer in i en så kallad ”bank” centralt i staden. De nya 
förvaltningarna som bildas 2021 får inte rekrytera chefer externt utan att först stämma av 
eventuella chefstjänster mot denna ”bank”. Om en chef väljer att tacka nej till ett skäligt 
erbjudande från någon av de nya förvaltningarna, blir denne föremål för uppsägning.   

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om stadsdelsnämndernas framtida 
organisation gällande övertalighet och komptenskartläggning till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om omorganisationen 
antecknas till protokollet. 

Justering 
De 24 november 2020. 
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§ 285   

Övrigt. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att han med anledning av det alvarliga läget 
med covid-19 kan tvingas fatta fler ordförandebeslut med kort varsel. I dessa fall kommer 
dock gruppledarna i stadsdelsnämnden att underrättas i förväg så gott det går.  

Ordförande Rickard Eriksson (M) och andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) 
tackar stadsdelsnämnden för arbetet under det gånga året. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar övriga frågor och övrig information ovan till 
protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att frågorna och informationen antecknas till 
protokollet. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 286   

Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens individutskott. 
Vid sammanträdet den 17 november 2020 anmäls följande upprättade protokoll från 
stadsdelsnämndens individutskott till stadsdelsnämnden: 

SDN IU protokoll 2020-09-30 
SDN IU protokoll 2020-10-07 
SDN IU protokoll 2020-10-14 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens 
individutskott till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att individutskottets protokoll antecknas till 
protokollet. 

Justering 
Den 24 november 2020. 
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§ 287, N138-0523/20 

Ställningstagande till fortsatt faderskapsutredning. 
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL). 
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§ 288, N138-0541/20 

Nedläggande av faderskapsutredning. 
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL). 
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§ 289, N138-0542/20 

Nedläggande av faderskapsutredning. 
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL). 
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§ 290, N138-0543/20 

Nedläggande av faderskapsutredning. 
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL). 
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§ 291, N138-0544/20 

Nedläggande av faderskapsutredning. 
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL). 
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§ 292, N138-0545/20 

Nedläggande av faderskapsutredning. 
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL). 
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§ 293   

Ansökan om överflyttning av vårdnad. 
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL). 
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§ 294   

Umgängesbegränsning enligt LVU. 
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL). 
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Forts. § 294 


