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Närvarande 
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Ordförande Peter Mattiasson (M) 
1:e vice ordförande Ewa Jablonska (L)  
2:e vice ordförande Stina Sewén (FI) 
Lena Landén-Ohlsson (S) deltar på distans 
Jonas Stenberg (D) 
Karl Johan Nordensten (MP) 
Willy Kiela (S) 
Christian Abrahamsson (SD) 
Amanda Ljungman (V) tjänstgörande ersättare 
Christer Oxien (D) tjänstgörande ersättare §§ 174-186 
Cengiz Savran (M) tjänstgörande ersättare 
Anneli Eriksson (S) tjänstgörande ersättare §§ 187-203 

Ej tjänstgörande ersättare 
Jesper Jinesjö (S), Lennart Hansson (FI), Sylvia Håkansson (SD) 

Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Gitte Caous, förvaltningsledning, nämndsekreterare Annika Funkqvist 

Personalföreträdare 
Ulrika Johansson Svenska Kommunalarbetareförbundet, Mikael Johansson TCO-
förbunden 
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§ 174   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg fastställer dagordningen med följande ändring:  
Ärende 16 utgår då yrkandet återtas. 

___________ 
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§ 175 N132-0531/20 

Covid-19 och förvaltningens arbete 
 

Ärendet  
Vid sammanträdet presenterar förvaltningen det arbete som har gjorts och görs 
med anledning av Covid-19. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet. 
 

Protokollsanteckning 
Peter Mattiasson (M) anmäler bilagda skrivelse från stadsdelsnämnden till 
personalen i stadsdelsförvaltningen. 
___________ 
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Bilaga till SDN Östra Göteborgs beslut 2020-06-17, § 175 
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§ 176 N132-0531/20 

Svar på uppdrag från Stadsdelsnämnden Östra Göteborg om 
åtgärder för att minska smittspridning och förbättra 
arbetsmiljö 
 

Ärendet  
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 26 maj 2020 beslutade 
stadsdelsnämnden att uppdra åt förvaltningen om att ta fram förslag på åtgärder 
för att bland annat minska smittspridning och förbättra arbetsmiljön under den 
ansträngda situation som råder med samhällsspridning av Covid-19. 
 
Förvaltningen ger en samlad beskrivning av åtgärder som svar på 
stadsdelsnämndens uppdrag, med fokus på bland annat förstärkt bemanning och 
förbättrade anställningsvillkor, schemaläggning och bemanning för att minska 
smittspridning inom hemtjänst, äldreboende och funktionshinder, utökade 
utbildningsinsatser och metodhandledning samt inköp av material, 
skyddsutrustning, med mera.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-02. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna förvaltningens 

tjänsteutlåtande med beskrivning av förvaltningens samlade åtgärder för 
att minska smittspridning och förbättra arbetsmiljö.  

2. Stadsdelsnämnden beslutar att förklara uppdraget till förvaltningen 
fullgjort. 

 

Protokollsanteckning 
Stina Sewén (FI) anmäler följande protokollsanteckning från FI, V och MP: 
 
”Yttrande 
Vi ser positivt på de nyanställningar som förvaltningen valt att göra inom 
socialtjänsten och anser att vårt yrkande om att öka bemanningen därmed redan 
har realiserats.  

Vi väljer därför att dra tillbaka vårt yrkande;  
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Yrkande angående ökad bemanning i socialtjänsten    
Vi yrkar att:    

● Skyndsamt öka bemanningen med tillsvidareanställningar inom socialtjänsten. 
Om det skulle innebära att förvaltningen gör ett underskott får detta åtgärdas 
genom att använda eget kapital. 

I vintras blev som mest 48 utredningar rörande barn och unga som misstänktes 
fara illa liggandes på hög då det inte fanns tillräckligt med handläggare att fördela 
ärendena till. Även om situationen i nuläget är bättre så har vi fortfarande 
utredningar som drar ut på tiden på grund av att personalen inte hinner med. 
Socialtjänsten har varit pressad under en lång tid och det behövs mer personal för 
att skapa en bättre arbetsmiljö och ge marginaler att hantera ett varierande antal 
anmälningar. Det krävs för att säkerställa att varje individ får det stöd den har rätt 
till inom rimlig tid.” 

___________ 
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§ 177 N132-0206/20 

Månadsuppföljning maj 2020 SDN Östra Göteborg 
 

Ärendet  
I denna rapport följer nämnden upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt från 
redovisningen efter maj månad. Avsikten är att bedöma om budgeten, som 
stadsdelsnämnden fastställde i december 2019 är i balans.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-12. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna månadsuppföljning maj 2020. 

___________ 
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§ 178 N132-0206/20 

Extra månadsuppföljning till Kommunstyrelsen maj 2020 SDN 
Östra Göteborg 
 

Ärendet  
Den 22 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge Stadsledningskontoret i 
uppdrag att månadsvis rapportera samtliga nämnders uppföljning av driftbudgetar 
samt anledning till större avvikelser till kommunstyrelsen. Rapportering ska inte 
ske under sommarmånaderna. Kommunstyrelsen fattade även beslut att ge 
Stadsledningskontoret i uppdrag att särredovisa utvecklingen av försörjnings-
stödet i jämförelse med föregående år. 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg erhåller varje månad, förutom sommar-
månaderna, en ekonomisk redovisning i form av ”månadsuppföljning”. Den 
uppföljningen sänds aldrig vidare till stadsledningskontoret utan är en redovisning 
enbart till nämnd. Därav har stadsledningskontoret beslut skapat en rapportmall 
för nämndernas redovisning som ska sändas vidare till kommunstyrelsen.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-12. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att till kommunstyrelsen expediera 
extra månadsuppföljning med anledning av Covid-19.  

___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 179 N132-0898/19 

Rapport internkontroll 2020 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden beslutade i december 2019 om en plan för intern kontroll 2020. 
Planen bygger på de riskanalyser som genomfördes under hösten i förvaltningen 
och omfattar kontroll av ett riskområde. Kontrollen har genomförts under våren 
2020 och en rapport av genomförda granskningar ska lämnas till 
stadsdelsnämnden senast i juni 2020. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-07. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna rapporten om utförda 
granskningar i intern kontrollplan 2020. 

___________ 
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§ 180 N132-0639/19 

Samverkansavtal om Hälsotek i Östra Göteborg 2020 
 

Ärendet  
Nuvarande samverkansavtal gäller till och med den 31 december 2020 med 
möjlighet till 12 månaders förlängning. Förvaltningen föreslår en förlängning av 
Samverkansavtal om Hälsotek i Östra Göteborg till och med den 31 december 
2021. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-22. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att förlänga Samverkansavtal 
om Hälsoteket i Östra Göteborg till och med den 31 december 2021, under 
förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 

2. Stadsdelsnämnden översänder beslutet till Göteborgs Hälso- och 
sjukvårdsnämnd och informerar samtidigt om att avtalet kan komma att 
överlåtas till annan förvaltning inom Göteborgs Stad vid en 
omorganisation av stadens förvaltningar. Vid en sådan överlåtelse träder 
den nya förvaltningen in som part i avtalet med dess samtliga villkor. 

 ___________ 

Expedieras 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd 
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§ 181 N132-0525/20 

Lokal handlingsplan för personal som möter barn eller vuxna 
som utsatts för våld i nära relation och barn som bevittnat 
våld – Sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder 
 

Ärendet  
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till lokal handlingsplan för personal som 
möter barn eller vuxna som utsatts för våld i nära relation och barn som bevittnat 
våld. Handlingsplanen, som ska antas av stadsdelsnämnden, omfattar sektor 
Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i Stadsdelsförvaltning Östra 
Göteborg och föreslås gälla under 2020.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-11. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar anta ”Lokal handlingsplan för 
personal som möter barn eller vuxna som utsatts för våld i nära relation och barn 
som bevittnat våld – sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder SDF 
Östra Göteborg” för 2020. 
 

Protokollsanteckning  

Stina Sewén (FI) anmäler följande protokollsanteckning från FI, V och MP: 
 
”Vi vill se ett jämställdhetsperspektiv i handlingsplanen, tex genom att knyta an 
till regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi 
anser även att planen borde stärka fokuset på ett utökat och verkningsfullt 
förebyggande arbete.  
 
Vi vill också understryka vikten av att alla personer i behov av detta stöd i 
stadsdelen får detta stöd, oavsett tex juridisk status.  
 
För att planen ska ge effekt är det viktigt att det finns förutsättningar och resurser 
för de åtgärder som planeras kan ske samt att den kunskap som byggs omsätts i 
praktiken.” 
___________ 
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§ 182 N132-0505/20 

Yttrande till IVO avseende situationen på Geråshus 
 

Ärendet  
Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom 28 april, 1 maj och 6 maj 
2020 tre anonyma anmälningar via tips till IVO avseende situationen vid 
äldreboendet Geråshus i stadsdelen Östra Göteborg. Anmälningarna avsåg 
aktuella händelser relaterade till Covid-19. Med anledning av de inkomna 
anmälningarna begär IVO att Stadsdelsnämnden Östra Göteborg ska yttra sig.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-27. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta  

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg översänder tjänsteutlåtandet till 
Inspektionen för vård och omsorg som eget yttrande 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg förklarar ärendet med bilagor 
omedelbart justerat.  

___________ 

Expedieras 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
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§ 183 N132-0441/20 

Etablering av Bostad med Särskild Service (BmSS) i Utby 
 

Ärendet  
Lokalsekretariatet har inkommit med ett yttrande av en bostad med särskild 
service (BmSS) med totalt sex lägenheter samt gemensamhets- och 
personalutrymme Utby. Ett beslut från stadsdelsnämnden om att etablera en 
BmSS i Utby innebär att Lokalnämnden kan fortsätta planering och byggnation 
inom kommunfullmäktiges beslutande budgetram. Preliminär slutbesiktning 
beräknas till fjärde kvartalet 2022.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-20. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg ger förvaltningen i uppdrag att starta en 

bostad med särskild service (BmSS) för sex hyresgäster i Utby. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg begär hos Planering och samordning 
inom funktionshinderområdet i resursnämnd Örgryte-Härlanda, att 
expansionsmedel avsätts för utökning av BmSS enligt Lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade (LSS) med sex lägenheter.  

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

___________ 

Expedieras 
Lokalnämnden 
Lokalsekretariatet 
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§ 184 N132-0310/20 

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

Ärendet  
En remiss har inkommit från Kommunstyrelsen med begäran om yttrande 
avseende revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. Programmet har remitterats till alla stadsdelsnämnder 
och Social resursnämnd samt till flertalet av stadens övriga nämnder och råd, och 
till intresseorganisationer inom området. Yttrandet ska vara nämndbehandlat och 
skickas till Kommunstyrelsen senast den 20 juni 2020.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-17. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker revideringen av Göteborgs 

Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  

2. Stadsdelsnämnden har i ”Förvaltningens bedömning” samt i ”Bilaga 1 
Förvaltningens synpunkter” formulerat flertalet förslag avseende 
programmets struktur och innehåll och översänder dessa till 
stadsledningskontoret för beaktande i uppdateringen av programmet inför 
beslut i kommunfullmäktige.  

3. Stadsdelsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  

 ___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 185 N132-0403/20 

Svar på remiss - Stadsledningskontorets förslag till riktlinje 
för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer 
 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har beslutat sända stadsledningskontorets förslag till riktlinje 
för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer på remiss, perioden 23 april – 19 
juni 2020. Riktlinjen ska säkerställa att säkerhetsaspekten inkluderas i stadens 
planeringsprocess och utformning av stadsmiljö. Riktlinjen ska gälla för 
Göteborgs Stads samtliga byggande och planerande nämnder och styrelser. 
Förslaget har tagits fram av stadsledningskontoret tillsammans med trafikkontoret 
och stadsbyggnadskontoret. 

Remissen har sänts till flera nämnder, bolag och råd. Bland stadsdelsnämnderna 
har Angered, Centrum och Östra Göteborg ombetts att besvara remissen.  

Skriftligt svar ska sändas till kommunstyrelsen via stadsledningskontoret, senast 
den 19 juni 2020. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-26. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att tillstyrka förslaget till 

riktlinje för säkerhetsåtgärder i planeringen av stadsmiljöer, SLK 1429/18. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att sända förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar om omedelbar justering i 
ärendet. 

 ___________ 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 
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§ 186 N132-0006/20 

Förändringar i individutskottet med anledning av Covid-19 
 

Ärendet  
För att säkerställa beslutsförheten i nämndens individutskott i det fall utskottets 
ledamöter/ersättare inte kan delta vid sammanträden alls under en period, för att 
de exempelvis tillhör en riskgrupp, kan en eller flera av dessa personer avsäga sig 
uppdraget i utskottet under en period och nämnden kan då utse andra 
ledamöter/ersättare. 

Anca-Maria Dumitrescu (M) är ersättare i individutskottet och har med hänvisning till 
ovanstående avsagt sig sitt uppdrag i utskottet tillsvidare. 
 
Ordförande Peter Mattiasson föreslår att nämnden utser Cengiz Savran (M) i hennes 
ställe. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att välja Cengiz Savran (M) som 
ersättare i individutskottet efter Anca-Maria Dumitrescu (M).  

___________ 
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§ 187 N132-0010/20 

Delegation av beslutanderätten i ärenden om utreseförbud 
enligt LVU 
 

Ärendet  
Den 1 juli 2020 träder nya bestämmelser i kraft om utreseförbud i lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbud ska skydda barn 
från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. 

Delegationsordningen behöver därför kompletteras med den nya lagstiftningen. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-04. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg delegerar beslutanderätten till 

individutskottet i ärenden om ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, 
omprövning och upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU, beslut om 
tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, upphörande av tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 g § LVU samt undantag från utreseförbud enligt 31 
i § LVU.  

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg förordnar om samt delegerar 
beslutanderätten till 
1. Peter Mattiasson (M) 
2. Lena Landén-Ohlsson (S) 
3. Bruno Tiozzo (M) 
4. Jonas Stenberg (D) 
5. Ewa Jablonska (L) 
6. Stina Sewén (FI)  
i ärenden om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU samt upphörande 
av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU som är så brådskande att 
individutskottets beslut inte kan avvaktas. 

___________ 
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§ 188 N132-0005/20 

Anmälan av ny personalrepresentant för SACO  
 

Ärendet  
SACO har utsett Mikaela Jonsson som ny personalrepresentant i nämnden efter 
Refik Encir. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna anmälan av Mikaela 
Jonsson som ny personalrepresentant för SACO i stadsdelsnämnden till 
protokollet.  

___________ 
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§ 189 N132-0055/20 

Redovisning av Granskning av delegationsbeslut 2020 
 

Ärendet  
Karl Johan Nordensten (MP) har granskat Stadsdelsdirektörens beslut 
Krisledningsplan för SDF Östra Göteborg, inkl ledningshandbok, fastslagen  
2020-03-23, N132-0299/20. 

Han tycker att redovisningen rörande vem som fattat beslutet var otydlig. 
I övrigt har han inget att erinra. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna redovisningen till 
protokollet.  

___________ 
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§ 190 N132-0012/20 

Redovisning av fattade delegationsbeslut och anmälan av 
inkomna skrivelser per den 2020-06-17 
 

Ärendet  
Förvaltningen har upprättat en förteckning, som bland annat omfattar beslut från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, inkomna skrivelser samt 
delegationsbeslut.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-04. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna föreliggande redovisning 
till protokollet  
___________ 
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§ 191   

Val av granskare av delegationsbeslut. 
 

Ärendet  
Enligt stadsdelsnämndens rutin för granskning av delegationsbeslut ska en av 
politikerna utses till granskare vid varje sammanträde av något av de beslut som 
redovisas vid det aktuella sammanträdet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden beslutar att utse Ewa Jablonska (L) som granskare för dagens 
redovisning. 

___________ 
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§ 192   

Stadsdelsdirektören informerar 
 

Ärendet  
Stadsdelsdirektör Gitte Caous lämnar följande information: 

- Feriearbete sommar 2020 
I dagsläget är 223 feriearbetsplatser till 8:or och 9:or i Östra Göteborg och  
arbete pågår med att skapa ytterligare några platser, bl a genom samarbete 
med olika föreningar. Utöver detta har 235 gymnasieelever i stadsdelen 
erbjudits feriearbete genom Arbvux. 
 

- Skateboardramper placerade i stadsdelen 
Nämnden har tidigare efterfrågat var det finns skateboardramper i 
stadsdelen. Förvaltningen svarar att det, enligt uppgift, finns en på 
Bunkeberget som är öppet på sommaren samt en enkel i Gamlestaden. 

- Användning av innestående kredit på förlag 
Förvaltningen har kommit överens med ett förlag där man har en 
innestående kredit, om att omvandla denna kredit till ljudböcker, 
ljudboksspelare och storstilsböcker till stadsdelens äldreomsorg och 
funktionshinder samt spelkonsoler och spel till fritidsgårdarna och  
Radar 72. 

- Leasing av Ipads 
Stadsdelsnämnden beslutade 2020-05-26 om att teckna avtal om leasing av 
40-50 IPads, som ska fördelas på stadsdelens äldreboende och 
korttidsboende. Denna beställning är gjord och leverans förväntas under 
kommande vecka. Projekt GO-DigIT är samarbetspartner i införandet av 
dessa digitala hjälpmedel. 

- Rapportering av skyddsutrustning 
Kommunstyrelsen har gett Stadsledningskontoret i uppdrag att löpande 
sammanställa och till kommunstyrelsen rapportera hur många i berörd 
personal som saknar tillgång till skyddsutrustning i sin personliga 
arbetsutrustning. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
___________ 
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§ 193   

Information och rapporter från nämndens ledamöter 
 

Ärendet  
Ordförande Peter Mattiasson (M) informerade om att han tillsammans med Nina 
Miskovsky (M), ordförande i Social resursnämnd, varit på studiebesök inom 
socialtjänsten och bland annat träffade handläggare på Barn och Familj samt inom 
Försörjningsstöd. 
 
Anneli Eriksson (S) informerade från senaste mötet med rådet för barn- och 
ungdomsfrågor. Ungdomarna värdesätter samarbetet med stadsdelsnämnden, som 
finns sedan flera år tillbaka, och framförde oro över ungdomsfrågornas hemvist i 
den kommande organisationsförändringen 2021. 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet. 
___________ 
 

 

 

 

  



 

 

Östra Göteborg 

 

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2020-06-17

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 24 (33)

  

  

§ 194   

Anmälan av stadsdelsnämnden Östra Göteborgs 
individutskotts protokoll 26 och 27 maj 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott föreligger. 

Handling 
Protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott 26 och 27 maj 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 195   

Anmälan av protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 
den 20 maj 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) föreligger. 

Handling 
Protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp 20 maj. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 196   

Anmälan av protokoll från lokala Pensionärsrådet den 20 maj 
2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet föreligger. 

Handling 
Protokoll från lokala pensionärsrådet 20 maj 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 197   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård den 12 och 26 maj 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
föreligger. 

Handling 
Protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård den 12 och 26 
maj 2020 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 198   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och 
familjeomsorg samt funktionshinder (Stöd och 
försörjning/Bistånd och Service) den 18 och 19 maj 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt 
funktionshinder (Stöd och försörjning/Bistånd och Service) föreligger. 

Handling 
Protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder  
18 och 19 maj 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 199   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Samhälle och kultur 
den 12 mars och 23 april 2020 
 

Ärendet  
Protokoll från LSG sektor Samhälle och kultur föreligger. 

Handling 
Protokoll från sektor Samhälle och kultur den 12 mars och 23 april 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 200   

Övriga frågor 

Ärendet  
Representanter för DevOrg har informerat om Kortedaladagen (ShortValley 
festen) som kommer genomföras den 25 juli och har framfört önskemål om att 
politiker från stadsdelsnämnden medverkar för att informera om nämndens arbete. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att utse Frida Tånghag (V) och 
Lennart Hansson (FI) som representanter för stadsdelsnämnden på 
Kortedaladagen 25 juli.  

___________ 
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§ 201   

Ställningstagande rörande faderskapsutredning - FS 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 
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§ 202   

Ställningstagande rörande faderskapsutredning - OM 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 
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§ 203   

Nedläggning av faderskapsutredning - IT 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 

 


