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§ 254   
Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreteraren genomför upprop av närvarande ledamöter och ersättare. 
Tjänstgöring antecknas enligt protokollets förstasida. 
 
Följande ledamöter och ersättare lyssnar på sammanträdet via distans; Susanne Grandin 
Biörnerud (M), Tomas Sjulander (D), Kristina Carlsson (D), Thore Backlund (S), Anne-
Kristine Wilson (S), Roy-Lennart Wingqvist (L), Sigurd Walldal (D), Sophia Nilsson 
(MP), Roland Dahlström (D), Markus Kerttu (MP) 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar tjänstgöring till protokollet. 
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§ 255   
Fastställande av föredragningslistan och anmälan av övriga 
frågor 
- Hanna Linnea Wettermark (L) anmäler information från demokratidagen. Rapporten tas 
upp under övriga frågor. 
 
- Kerstin Brunnström (S) anmäler fråga om hur det går för ungdomarna i stadsdelen under 
pandemin då så mycket är stängt och om personal från fritid är ute på stan. Kerstin 
Brunnström (S) efterfrågat även hur det fungerar för medarbetarna utifrån de nya skärpta 
råden för att minska smittspridning. Frågorna tas upp under stadsdelsdirektören 
informerar. 
 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fastställer föredragningslistan med ovanstående 
tillägg. 
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§ 256   
Anmälan om jäv 
Tobias Björk (M) anmäler jäv vid ärende nr 12 Samverkansavtal om folkhälsoinsatser. 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 257   
Presidiet informerar 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 
 
Sammanfattning 
Presidiet informerar följande: 
 
- gruppledarna överenskom den 12 november att enbart tjänstgörande politiker deltar på 
plats i salen. Resterande lyssnar på sammanträdet via länk 
 
- stipendie- och diplomutdelningen till unga ledare och årets ledare som planerades vid 
sista nämndsammanträdet den 14 december är inställt utifrån de nya restriktionerna. 
 
- avslutningen för nämnden är även den inställd med anledning av coronapandemin. 
 
- presidiet återkommer om nämndens sammanträde i december kopplat till de nya 
restriktionerna. 
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§ 258   
Anmälan av ordförandebeslut om åtgärder kopplat till 
coronapandemin 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar anmälan av ordförandebeslut till 
protokollet. 
 
Handling 
Ordförandebeslut angående åtgärder kopplat till covid-19 daterat, 2020-11-13 
Yttrande från Socialdemokraterna, 2020-11-23 
 
Deltar inte vid beslut 
Socialdemokraterna meddelar att de ej deltar vid beslut av ärendet. 
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§ 259   
Anmälan av ordförandebeslut om stängt sammanträde för 
allmänheten 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar anmälan av ordförandebeslut till 
protokollet. 
 
Handling 
Ordförandebeslut om att stänga sammanträdet för allmänheten den 23 november, daterat, 
2020-11-16 
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§ 260   
Stadsdelsdirektören informerar 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 
 
Sammanfattning 
Stadsdelsdirektören informerar om följande: 
 
- ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen nästkommande möte föreslås att 
stadsdelsnämnderna och social resursnämnds ansvar formellt kvarstår fram till 4 januari 
2021. Det innebär att ordförande behöver vara tillgänglig för brådskande beslut i 
individärenden 1-3 januari. Följden blir även att förvaltningen ska ha beredskap vid 
händelse av kris sammankalla krisledning. 
 
- förvaltningens åtgärder med anledning av fattat ordförandebeslut den 13 november om 
åtgärder utifrån covid-19. Bildspel med berörda punkter finns upplagt i appen för 
nämndens handlingar. Vidare meddelas aktuell status i förvaltningen avseende arbetet 
utifrån coronaviruset. 
 
- fler arbetar hemma nu än vad som gjordes tidigare under våren. Inom verksamhetsnära 
arbetsplatser finns nära ledarskap på plats, i övrigt är chefer och stödfunktioner 
tillgängliga digitalt i hög grad. Alla möten som kan genomförs digitalt. Personal turas om 
att vara fysiskt på plats, inom de arbetsplatser där det går att växla och där det behövs 
vara på plats för att utföra vissa administrativa uppgifter. Chefer stämmer av regelbundet 
med medarbetare hur det fungerar. 
 
- fritidsgården är stängd, men personal arbetar fortfarande aktivt gentemot unga i 
stadsdelen. Personal fokuserar på uppsökande och trygghetsskapande arbete utomhus. 
Personal genomför också digitala aktiviteter för unga.  
 
- Hälsoteket har också skiftat fokus och arbetar med digitala grupper och aktiviteter. 
 
- Vision har meddelat skyddstopp på bibliotek och bokbussar inom kulturförvaltningen. 
Det innebär att kulturhuset Kåken stängs från och med imorgon 24 november. 
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§ 261 N133-0024/20 
Ekonomirapport oktober 2020 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner den ekonomiska rapporten för oktober 
2020.  
 
Ärendet  
En ekonomisk rapport lämnas till nämnden för varje månad. Tidigare utvecklingen håller 
i sig också i oktober och månadens budgetavvikelse är +6,0 mkr. Den ackumulerade 
budgetavvikelsen för året är +44,1 mkr. Den ekonomiska situationen är fortsatt stabil.  
 
Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-16  
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§ 262 N133-0586/20 
Förslag om att stänga sammanträdet för allmänheten med 
anledning av coronaviruset 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att stänga sammanträden för allmänheten.  
 
Sammanfattning  
Folkhälsomyndighetens har med anledning av coronaviruset givit skarpare råd för att 
minska smittspridning och även Göteborgs stad rekommenderar att man på olika sätt 
arbetar för att minska trängsel och minska smittspridningen i verksamheten och samhället 
i stort.  Ordförande har i samråd övriga presidieledamöter samt gruppledare i nämnden 
överenskommit om att stänga sammanträde den 23 november med anledning av aktuell 
situation i Göteborg.  
 
Förslag är nu att stadsdelsnämnden fattar beslut om att hålla sammanträden fortsatt 
stängda till den 31 december 2020.  
 
Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-16 
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§ 263 N133-0503/20 
Återbetalning till Grundskoleförvaltningen samt 
Förskoleförvaltningen  
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att uppdra åt förvaltningen att återbetala 2 
000 000 kronor till Grundskoleförvaltningen samt 3 900 000 kronor till 
Förskoleförvaltningen.  
 
Sammanfattning  
Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning levererar, genom område Mat och lokal, tjänster i 
form av måltider, lokalvård och vaktmästeri till Grundskoleförvaltningen respektive 
Förskoleförvaltningen.  
 
Tjänsterna som beställts och kostnader därför regleras i serviceöverenskommelser och 
tjänstebeställningar mellan parterna. För 2020 har Örgryte-Härlanda erhållit medel från 
Grundskoleförvaltningen respektive Förskoleförvaltningen för att utföra överenskomna 
tjänster. Mat och lokal har till fullo levererat de tjänster som regleras i beställningen. Den 
ekonomiska prognosen för året visar dock att samtliga tillhandahållna medel från såväl 
Grundskoleförvaltningen som Förskoleförvaltningen inte kommer att användas. 
Förvaltningen föreslår därför att det överskott som prognosticeras återbetalas.  
 
Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
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§ 264 N133-0567/20 
Idéburet offentligt partnerskap med frivilligcentralerna 2021 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att uppdra till förvaltningen att teckna avtal 
för 2021 om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Frivilligcentralen Pärlan med en 
summa om 430 000kr samt med Frivilligcentralen Knuten med en summa om 297 000kr. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser en förlängning av nuvarande IOP- avtal mellan Frivilligcentralerna Pärlan, 
Knuten och Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda. Nuvarande avtal löper ut 2020-12-31. 
Stadsdelsnämnden behöver därför ta ställning till en förlängning av nuvarande avtal på 
tolv månader. Enligt stadens projektorganisation kommer socialnämnderna att få ansvar 
för Frivilligcentralerna i den nya nämndorganisationen. Det innebär att socialnämnd 
centrum kommer att hantera avtalet med Frivilligcentralerna Pärlan och Knuten. Vid 
överlåtelsen träder den nya förvaltningen in som part i avtalet med dess samtliga villkor. 
 
Handling/ar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-03 
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§ 265 N133-0509/20 
Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Örgryte-Härlanda 
2021–2022 
 
Tobias Björk (M) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut av ärendet.  
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

1. godkänner samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen Örgryte-Härlanda 
för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 under förutsättning att likalydande beslut 
fattas av Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. 

2. beviljar finansiering av avtalet med 983 841 kr per år (50% av total finansiering) 
under avtalsperioden. 

3. förklarar beslutet omedelbart justerat och skickas till Göteborgs Hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 

 
Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda och Göteborgs Hälso- och Sjukvårdsnämnd har ett 
samverkansavtal om befolkningsinriktat folkhälsoarbete i stadsdelen från 2017 som gäller 
till och med 2020-12-31 (dnr N133-0509/20). Stadsdelsnämnden behöver nu ta ställning 
till ett nytt avtal för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31. Samtliga stadsdelsnämnder i 
Göteborg Stad förväntas ingå ett likalydande avtal med Göteborgs Hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 
  
Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-03 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd 
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§ 266 N133-0339/20 
Svar på remiss gällande motion om boendeformer riktade 
mot äldre HBTQ-personer 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

1. avstår från att ta ställning till beslut med hänvisning av de synpunkter som 
framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

2. översänder tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktige som sitt eget yttrande. 
3. förklarar beslutet omedelbart justerat.   

 
Sammanfattning 
Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige om att skapa boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer. I 
motionen föreslås att Fastighetsnämnden får i uppdrag att stödja arbetet med ett 
trygghetsboende eller gemensamhetsboende för äldre HBTQ-personer med målsättningen 
att det ska vara i drift senast 2022.  Nämnden med ansvar för äldreomsorg föreslås få i 
uppdrag att skapa minst en enhet inom särskilt boende riktad mot HBTQ-personer. 
 
Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
Yttrande Sverigedemokraterna, 2020-11-23 
 
Yrkande 
Ulf Carlsson (MP) meddelar att MP och V yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Tobias Björk (M) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. 
Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. 
Kerstin Brunnström (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. 
Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att stadsdelsnämnden beslutat 
enligt förvaltningens tjänsteutlåtande. 
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Protokollsanteckning 
”HBTQ-personer har ofta kämpat hela livet med ifrågasättande från omgivningen och 
svårigheter med att leva sina liv utifrån sina egna preferenser. I ett särskilt boende inriktat 
mot HBTQ-personer får de möta personal som kan normkritisk kompetens, där de slipper 
bli ifrågasatta och får vara sig själva. Självklart kommer inte alla HBTQ-personer att 
välja en sådan boendeenhet, men, inrättandet skulle innebära ett starkt signalvärde för 
personer som ofta kämpat ett helt liv med stigmatisering och diskriminering och mot 
stelbenta normativa roller.” 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 267 N133-0524/20 
Svar på remiss om Lokalbehovsplan vård- och 
omsorgsboende för äldre 2020 nutid, närtid och framtid 
 
Beslut 

1. Resursnämnd Örgryte-Härlanda tillstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna 
i tjänsteutlåtande med sammanställda svar från remissinstanser, förslaget till 
Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och 
framtid). 

2. Resursnämnd Örgryte-Härlanda överlämnar planen till kommande Äldre samt 
vård- och omsorgsnämnd för fortsatt handläggning och hantering. 

3. Resursnämnd Örgryte-Härlanda översänder beslut som informationsärende till 
kommunfullmäktige. 

4.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog i budgetbeslutet för 2017 till SDN Örgryte-Härlanda, som 
resursnämnd för äldreboendeplanering, att ta fram ”en långsiktig plan för fler 
äldreboendeplatser”. I uppdraget ingick att revidera planen vartannat år. Föreliggande 
plan gäller för perioden 2020 – 2040.I samband med ny nämndorganisation januari 2021 
upphör SDN Örgryte-Härlanda som resursnämnd. Ansvaret går över till Äldre samt vård- 
och omsorgsnämnden för fortsatt handläggning av föreliggande lokalbehovsplan. 
 
Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-03 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige.  
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§ 268 N133-0501/20 
Svar på yrkande angående utbildning inom äldreomsorgen 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner förvaltningens åtgärd för att säkerställa 
att de platser som erbjuds inom äldreomsorgslyftet nyttjas och förklarar uppdraget 
fullgjort. 
 
Sammanfattning 
Efter yrkande från S, V och MP beslutas vid stadsdelsnämnden Örgryte-Härlandas 
sammanträde 2020-10-19, att ge direktören i uppdrag att se till att fler medarbetare i 
stadsdelen får erbjudande om att genomgå regeringens pågående äldreomsorgslyftet. 
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård 
och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till 
vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den 
tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska 
under 2020 och 2021. 
 
Handlingar 
Stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-11-09 
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§ 269 N133-0558/20 
Föreningsbidrag 2021-omgång 1  
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner fördelning av föreningsbidrag omgång 1 
för 2021, enligt följande: 
Förening:    Summa:  
 
Göteborg Beachvolley Club  7500kr 
Göteborg Beachvolley Club  7500kr 
Göteborg Beachvolley Club  32 000kr 
Göteborg Beachvolley Club  0kr 
Göteborg Beachvolley Club  0kr 
Göteborg Beachvolley Club  0kr 
PRO Kålltorp   18 000kr 
Isblommans pensionärsförening 0kr 
Junis Skatås   20 000kr 
Redbergslids IK   0kr 
Redbergslids IK  0kr 
Redbergslids IK  65 000kr 
Redbergslids IK  25 000kr 
Lunden ÖBK   30 000kr 
SPF Seniorerna Örgryte   10 000kr 
Människan i Kålltorp  15 000kr 
Människan i Kålltorp  12 000kr 
Människan i Kålltorp  15 000kr  
IBK Göteborg   0kr 
IBK Göteborg   20 000kr 
IBK Göteborg   52 000kr 
IBK Göteborg   29 500kr 
Kaidi Taekwondo  40 000kr 
Gamla Gårdapojkar & Flickor 7000kr 
 
Totalt belopp:    = 405 500kr 
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Sammanfattning 
Fördelning av föreningsbidrag omgång 1 för 2021. Föreningsstödet ges till föreningar 
inom stadsdelen. Fördelningen av bidrag i Örgryte-Härlanda sker i två omgångar per år 
varav detta avser föreningsbidragsomgång 1. 
 
Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-02 
Protokollsutdrag skickas  
Beslut skickas till berörda föreningar och organisationer av föreningskonsulent.  
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§ 270 N133-0505/20 
Sammanträdesdag för fastställande av årsrapport 2020 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar om sammanträdesdag för att fastställande 
av Årsrapport 2020 till den 9 februari 2021 kl.11:00.   
 
Ärendet 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda ska ta ställning till datum för beslut om Årsrapport 
2020 såsom ansvarig för verksamhetsåret. Sista dag för att besluta om Årsrapport 2020 är 
enligt stadens tidplan för uppföljningsprocessen den 15 februari.  
 
Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-23 
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§ 271   
Val av representant från Demokraterna till lokala 
pensionärsrådet 
 
Beslut 
 Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att bordlägga ärendet. 
  
Sammanfattning 
Det lokala pensionärsrådet har fyra adjungerade ledamöter från nämnden. En representant 
från Demokraterna ska väljas. 
 
Tidigare behandling 
Ärendet blev bordlagt på sammanträdet den 31 augusti, den 23 september och den 19 
oktober. 
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§ 272   
Redovisning från granskning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
Tobias Björk (M) har granskat beslut gällande direktupphandling inom IFO och FH 
daterade 2020-09-21, fattat av områdeschef Karen Alvstad samt Rose-Marie Karlsson. 
Han har inget att erinra.  
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§ 273 N133-0010/20 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
 
Handling 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, 2020-11-19 
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§ 274   
Val av granskare av delegationsbeslut 
 
Beslut  
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att utse Kerstin Brunnström (S) som 
granskare för delegationsbeslut anmälda till stadsdelsnämnden på sammanträdet den 23 
november 2020. Återrapportering från granskningarna sker på sammanträdet den 14 
december 2020.  
 
Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutade på sammanträdet den 2 januari 2020 att 
granskning av delegationsbeslut som inte avser individärenden samt former för 
vidaredelegation ska granskas genom stickprovskontroller och sedan rapporteras på 
nästföljande sammanträde. Stadsdelsnämnden ska därför utse en granskande 
ledamot/ersättare från stadsdelsnämnden som ska granska delegationsbeslut anmälda till 
stadsdelsnämnden på sammanträdet 23 november.  
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§ 275 N133-0008/20 
Inkomna skrivelser SDN 2020 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
 
Handling 
Förteckning över inkomna skrivelser, 2020-11-23 
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§ 276   
Rapporter samt övriga frågor 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) rapporterar från den digitala demokratidagen. Bland 
annat visar undersökning att invånarna i Örgryte-Härlanda har högst förtroende för sina 
lokalpolitiker av alla invånare i Göteborg stad.  
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§ 277   
Nedläggning av faderskapsutredning SEKRETESS 
Protokollet angående § 277 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 278   
Nedläggning av faderskapsutredning SEKRETESS 
Protokollet angående § 278 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 279   
Nedläggning av faderskapsutredning SEKRETESS 
Protokollet angående § 279 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 280   
Nedläggning av faderskapsutredning SEKRETESS 
Protokollet angående § 280 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 281   
Nedläggande av faderskapsutredning SEKRETESS 
Protokollet angående § 281 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 282   
Anmälan av särskild förordnad vårdnadshavare SEKRETESS 
Protokollet angående § 282/20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 283   
Anmälan om behov av interimistisk särskild förordnad 
vårdnadshavare SEKRETESS 
Protokollet angående § 283 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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