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Tid: 17:00– 19:40 
Ajourneras: 18:35-18:45 
Plats: Nämndsalen, Första Långgatan 28 A 
Paragrafer: 201-231 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordförande Lena Olinder (M) 
1:e vice ordförande Ajsela Bruncevic (C) 
2:a vice ordförande Jennifer Merelaid Hankins (V) 
Susanne Sillberg Ligander (S) § 201-224  (på distans) 
Yvonne Lundberg (D) 
Johanna Hallman (L) 
Jonas Svensson (MP) 
Claes Söderling (S) 
Jeanette Hellström (D) § 201-224 (på distans) 
Niklas Theodorsson (V) § 201-224  (på distans) 
Jan Hermfelt (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
- 

Övriga ersättare 
- 

Övriga närvarande 
Tf. Stadsdelsdirektör Babbs Edberg 
Nämndsekreterare Mathias Henriksson 
Tf. Ekonomichef Britt-Marie Tidemand § 206  
Tf. Sektorchef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Kerstin Hansson § 205, 
210, 225-231 
Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Birgitta Thielen § 205, 215-217  
Utvecklingsledare Johan Ohlsson § 215 
 

Personalföreträdare 
Åsa Jonsson Norvenius, Kommunal § 201-224 
Anna Nolgren Rydh, SACO § 201-224 (på distans) 
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§ 201   
Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreterare genomför upprop på uppdrag av ordförande. Närvaro samt tjänstgöring 
antecknas enligt protokollets förstasida. Kontroll sker av att de tjänstgörande ledamöter 
som deltar på distans uppfyller kommunallagens krav för distansdeltagande.  

De icke tjänstgörande ersättare som följer mötet på distans inte är närvarande och deltar i 
sammanträdet i kommunallagens mening. Detta gäller för Stefan Persson (M), Annelie 
Schagerström (S), Finn Hellman (V), Suzan Gelesits (D), Ann-Christin Nilsson (L), Helle 
Lyrstrand Larssen (MP), Isak Ekman (S), Zagros Hama Aga (M) och Ann-Britt Bodin 
(V)  under icke sekretessärenden. 

§ 202   
Val av justerare samt fastställande av justeringsdatum 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger Jennifer Merelaid Hankins (V) i uppdrag att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll samt fastställer datum för 
protokollets justering till den 22 oktober 2020. 

 

§ 203   
Fastställande av dagordning 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné fastställer dagordningen i enlighet med utsänd 
föredragningslista. 

 

§ 204   
Anmälan av jäv 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  
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§ 205   
Stadsdelsdirektören informerar 
Tillförordnad stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om samt överlåter ordet för 
information enligt följande. 

- Nulägesbild kring situationen med covid-19 i staden och i stadsdelen. Förvaltningen har 
påbörjat att erbjuda antikroppstester på arbetstid för medarbetare inom vård och omsorg 
samt inväntar tillgång till säsongsinfluensavaccin för samma medarbetare. I veckan har 
även den externa granskningen av stadens äldreboenden som skett på uppdrag av 
kommunstyrelsen presenterats. Rapporten som gjorts av revisionsbyrån KPMG lyfter 
flera faktorer som man bedömer har haft betydelse för smittspridningen och tänkbara 
förklaringar till varför vissa enheter har drabbats mer än andra. Rapporten bygger på 
intervjuer med enhetschefer, sjuksköterskor, fackliga företrädare och skyddsombud, 
områdeschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt behandlande läkare på 
vårdcentralen som har samordningsansvar för boendet. 

- Aktuell status inför ny nämndorganisation 2021 där arbete och förberedelser fortgår. 

- Birgitta Thielen, sektorchef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, svarar på den fråga 
som Susanne Sillberg Ligander (S) ställde vid förra sammanträdet om utskick av 
broschyrer om olika aktiviteter som riktar sig till seniorer. 

- Kerstin Hansson, tf. sektorchef individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, 
informerar kort om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah. 
Ärendet kommer presenteras skriftligt för nämnden vid nästa sammanträde. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.   
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§ 206 N135-0038/20 
Extra månadsuppföljning till och med september 2020 
Utifrån situationen med covid-19 sker extra månadsuppföljning av samtliga nämnders 
driftbudgetar.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar den extra månadsuppföljningen till och med 
september 2020 till protokollet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-12 
Bilaga 1: Extra månadsuppföljning september 
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§ 207 N135-0479/20 
Överlämnande av allmänna handlingar till nya eller befintliga 
nämnder 
Den 31 december 2020 upphör stadsdelsnämnden och ansvaret för verksamheterna 
lämnas över till nya eller befintliga nämnder i Göteborgs Stad. I detta ärende föreslås att 
stadsdelsnämnden framställer till arkivnämnden om att överlämna eller överlämna och 
införliva allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné framställer till arkivnämnden om att få överlämna 
eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med tjänsteutlåtandets 
bilaga 1, 2 och 3, till berörda nämnder enligt bilaga 6.  

2. Detta gäller under förutsättning att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut om 
reglemente för mottagande nämnder som träder i kraft den 1 januari 2021 samt om att 
allmänna handlingar då ska överlämnas. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-28 
Bilaga 1: Inventeringen av förvaltningens allmänna handlingar 
Bilaga 2: Principer och kriterier för ej inventerade handlingar 
Bilaga 3: Lista över kommungemensamma interna tjänster  
Bilaga 4: Bedömning av inventering av allmänna handlingar 
Bilaga 5: Lista över berörda verksamheter i förvaltningen 
Bilaga 6: Lista över nämnder som berörs av ny nämndorganisation 2021 

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden 
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§ 208 N135-0436/20 
Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan 
Lindholmen och Stigberget 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har getts möjlighet att yttra sig om underlag för val av 
lösning för den nya kollektivtrafiksträckningen Lindholmsförbindelsen mellan 
Lindholmen och Linnéplatsen. Remissutskicket rör utformningen av kopplingen över 
Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget i form av hög bro, låg bro eller tunnel. 
Yrkanden och yttranden biläggs protokollet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till trafiknämnden, med undantag av de tillägg och justeringar som framgår av 
yrkandet från M, L och C. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-09 
Bilaga 1: Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, 
Trafikkontoret, 2020-08-18 
Yrkande från M, L, C 
Yttrande från M 
Yttrande från D 
Yttrande från V och MP 
Yttrande från S  

Yrkanden 
Lena Olinder (M) yrkar bifall till yrkandet från M, L och C.  

Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till 
yrkandet från M, L och C. 

Yvonne Lundberg (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar 
enligt yrkandet från M, L och C. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafikkontoret (diarienummer 4122/19) 
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§ 209 N135-0432/20 
Svar på remiss om förslag till Göteborg Stads riktlinjer för 
alkoholservering 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har getts möjlighet att yttra sig om förslag på 
uppdatering av Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till social resursnämnd, med de synpunkter som framgår under rubriken 
Förvaltningens bedömning.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
Bilaga 1: Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 
Bilaga 2: Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 
Yttrande från D, M, L, C 

Protokollsutdrag skickas till 
Social resursnämnd (diarienummer 0150/20) 

 

 

 

 

 

 

§ 210   
Muntlig rapport om nuläget inom sektor IFO-FH 
Tf. sektorchef Kerstin Hansson informerar om aktuellt läge inom sektor individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder, med särskilt fokus på uppföljning av situationen 
kring våld i nära relationer utifrån covid-19. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  
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§ 211 N135-0418/20 
Samverkansavtal för familjecentrerat arbetssätt och 
familjecentral i Majorna-Linné 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har ett avtal 
om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler, vilket reglerar åtaganden, organisation 
och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné beslutar att:  

1. Nytt ettårigt samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 
stadsdelsnämnd Majorna-Linné tecknas i 12 månader till och med 2021-12-31 under 
förutsättning att likalydande beslut fattas av HSN Göteborg.  

2. Överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat 
arbetssätt och familjecentraler för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 mellan 
förskolenämnden och stadsdelsnämnd Majorna-Linné godkänns.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-01 
Bilaga 1: Samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler mellan 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och stadsdelsnämnd Majorna-Linné 2021 
Bilaga 2: Överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat 
arbetssätt och familjecentraler år 2021 i SDN Majorna-Linné   

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn.goteborg@vgregion.se 

  

mailto:hsn.goteborg@vgregion.se
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§ 212 N135-0450/20 
Svar på remiss om förslag till behovs- och produktionsplan 
2021-2024, bostäder för personer med funktionsnedsättning 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har översänt förslag till Behovs- och 
produktionsplan 2021-2024, Bostäder för personer med funktionsnedsättning, till 
stadsdelsnämnderna för godkännande. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné tillstyrker förslag om Behovs- och produktionsplan 
2021-2024, Bostäder för personer med funktionsnedsättning, med de synpunkter som 
framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder tjänsteutlåtandet som sitt eget yttrande 
till stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-14 
Bilaga 1: Protokollsutdrag stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda 2020-08-31 
Bilaga 2: Behovs- och produktionsplan 2021-2024, Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 
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§ 213 N135-0467/20 
Redovisning av uppdrag om trygghetsskapande åtgärder i 
stadsdelen  
I ärendet informeras om hur förvaltningen tagit sig an stadsdelsnämndens uppdrag från 
den 24 september 2020 om trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förklarar uppdraget att skyndsamt återkomma med 
förslag på trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen som fullgjort. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05 
Bilaga 1: Protokollsutdrag stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2020-09-24 § 187 Yrkande 
från S, M, L, C om trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen 

 

 

§ 214 N135-0471/20 
Redovisning av uppdrag om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen 
I ärendet informeras om hur förvaltningen tagit sig an stadsdelsnämndens uppdrag från 
den 24 september 2020 om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förklarar uppdraget om bemanning och utbildning 
inom äldreomsorgen fullgjort. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05 
Bilaga 1: Protokollsutdrag stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2020-09-24 § 191 Yrkande 
från S om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen 
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§ 215 N135-0483/20 
Redovisning av uppdrag om avvikelser inom hälso- och 
sjukvården 
I det här ärendet informeras om inträffade avvikelser inom hälso- och sjukvården under 
första halvåret 2020, enligt stadsdelsnämndens uppdrag från den 12 mars 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förklarar nämndens uppdrag från sammanträdet den 
12 mars 2020, § 44, fullgjort avseende årets första sammanställning av inträffade 
avvikelser inom hälso- och sjukvården 2020.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Bilaga 1: Sammanställning av inträffade avvikelser inom hälso- och sjukvården första 
halvåret 2020 

 

§ 216 N135-0319/20 
Svar på remiss om motion för boendeformer riktade mot 
äldre hbtq-personer 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har getts möjlighet att yttra sig om en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om boendeformer riktade mot äldre hbtq-personer. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné tillstyrker förslagen i motionen av Daniel Bernmar 
(V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre hbtq-personer. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-28 
Bilaga 1: Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer 
riktade mot äldre HBTQ-personer 
Bilaga 2: Yttrande från lokala pensionärsrådet om motionen 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret (diarienummer 0941/20) 
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§ 217 N135-0152/19 
Ändrings- och tilläggsarbete i det planerade äldreboendet i 
Fixfabriksområdet  
Ärendet handlar om det planerade äldreboendet i Fixfabriksområdet och behov av 
ändrings- och tilläggsarbete för att säkerställa krav och förutsättningar för kommande 
hyresgäster samt bidra till en trygg och god arbetsmiljö för medarbetare. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné godkänner ändrings- och tilläggsarbete utifrån 
verksamhetsanpassningar av det planerade äldreboendet i Göteborgs Stads regi inom 
detaljplanen i området Fixfabriken till en kostnad av 4 000 000 kronor fördelat över tolv 
år.  

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till lokalförvaltningen.  

Handling 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-02 

Protokollsutdrag skickas till 
Lokalförvaltningen 
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§ 218 N135-0225/20 
Uppföljning av åtgärder efter stadsrevisionens granskning 
2019 
Stadsrevisionens genomför varje år en granskning av nämndens verksamhet i form av en 
revisionsberättelse och revisionsredogörelse, som delges respektive nämnd. I det här 
ärendet informeras om de åtgärder stadsdelsförvaltningen genomfört efter granskningen 
för 2019. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar uppföljningen till protokollet.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-14 
Bilaga 1: Majorna-Linné stadsdelsnämnd, granskning av verksamhetsåret 2019 
Bilaga 2: Revisionsberättelse 2019 – Majorna-Linné 
Bilaga 3: Följebrev revisionsredogörelse och revisionsberättelse 
Bilaga 4: Checklista utredningsprocess barn och unga 
Bilaga 5: Lokal rutin för handläggning av barn och ungdomsärenden 
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§ 219 N135-0009/20 
Återrapport och granskning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut informeras och återrapporteras enligt bilagor. Beslut fattade av 
tjänstepersoner har återrapporterats till stadsdelsdirektör. Besluten informeras också 
nämnden i detta ärende. Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott återrapporteras 
direkt till stadsdelsnämnden i detta ärende.  

Claes Söderling (S) rapporterar granskning av följande beslut och har noterat att det av 
polisanmälan är svårt att förstå vad som skett samt att det i beslutet om expansionsanslag 
inte framgår exakta belopp. 

N135-0439/20 Polisanmälan stöld, 2020-08-11 

N135-0452/20 Begäran om expansionsanslag köpta platser, 2020-09-14 

N135-0464/20 Överenskommelse om tillfällig lokalupplåtelse Hotell Kusten, 2020-08-14 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

2. Delegationsbeslut fattade av stadsdelsnämndens utskott förklaras återrapporterade.  

Handlingar 
Rapport över fattade delegationsbeslut 2020-09-01 till 2020-09-29 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott 2020-09-29 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott 2020-10-13 
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§ 220   
Inkomna och upprättade skrivelser 
Inkomna och upprättade skrivelser informeras nämnden i detta ärende. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.   

Handlingar 
Presentation om ny nämndorganisation 2021 från presidiemötet 2020-10-12 
Presentationsmaterial från dialogmöte med HSN Göteborg 2020-10-07 
Protokoll FSG 2020-10-13 (justerat via e-post) 
Protokollsutdrag KF 2020-09-10 § 32 Redovisning av uppdrag att utreda en gemensam 
arbetsmodell gällande motprestation inom ekonomiskt bistånd 
Protokollsutdrag KF 2020-09-10 §19 Gbg Stads policy digitalisering och IT 
Protokollsutdrag KF 2020-09-10 §27 Revidering av Gbg Stads hbtq-plan 
Protokollsutdrag KF 2020-0910 §14 LOV inom ledsagning och ledsagarservice 
Verksamhetsrapport rådet för funktionshinderfrågor i Majorna-Linné 2019 

 

 

 

§ 221   
Information från ledamöter och ersättare i nämnden 
Lena Olinder (M), Ajsela Bruncevic (C) och Claes Söderling (S) informerar om digitalt 
möte arrangerat av Fryshuset om ungdomars situation i Sverige. 

Claes Söderling (S) informerar om verksamhetsrapporten från funktionshinderrådet som 
är publicerad för nämnden i föregående ärende. 

Yvonne Lundberg (D) informerar om utbildning om familjecentrerat arbetssätt i 
Biskopsgården. 

Ordförande Lena Olinder (M) påminner om vikten av att snarast lämna in eventuella äldre 
förrättningsrapporter för att kansliet ska kunna sköta arvodeshanteringen löpande inför 
den nya nämndorganisationen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.   
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§ 222   
Frågor från nämnden till förvaltningen 
Isak Ekman (S) ställer fråga om hur Lotsens äldreboende arbetar med den löpande 
arbetsmiljön och hur kvaliteten för brukarna har påverkats under covid-pandemin? Isak 
föreslår även att en representant från Lotsens äldreboende bjuds in till kommande 
nämndsammanträde. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger stadsdelsdirektören i uppdrag att besvara frågorna 
vid kommande sammanträde och undersöka möjligheten att bjuda in en representant från 
Lotsens äldreboende. 

  

 

 
 

 

 

§ 223 N135-0075/19 
Information om nämndens uppdrag till stadsdelsdirektören 
Efter önskemål från presidiet informeras om nämndens pågående och avslutade uppdrag 
till stadsdelsdirektören. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.     

Handling 
Sammanställning över nämndens uppdrag till stadsdelsdirektören 
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§ 224 N135-0516/18 
Delegation av beslutanderätt om rutiner för besök i särskilda 
boendeformer för äldre 
Med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för 
äldre under covid-19-pandemin har stadsdelsnämnden att ta ställning till ett tillägg i 
nämndens delegationsordning. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beslutar att delegera rätten att besluta om rutiner för 
besök enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre 
under covid-19-pandemin till stadsdelsdirektören. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné överlåter åt stadsdelsdirektören att vidaredelegera 
beslutanderätten till annan anställd. 

Handling 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-13 

 

 

 

 

§ 225 N135-0243/20 
Information om anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg enligt lex Sarah 
I det här ärendet informeras om genomförd anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

Handlingar 
Utredning, 2020-09-21 
Bilaga 1: Åtgärdsplan 
Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 226   
Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

 

 

§ 227   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen med den 
begränsning som offentlighets- och sekretesslagen innebär. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beslutar att ärendet återremitteras till familjerättsbyrån 
för en utökad motivering till föreslaget beslut. 

Handling 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 

Yrkande 
Lena Olinder (M) yrkar att ärendet återremitteras till familjerättsbyrån för en utökad 
motivering till föreslaget beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att stadsdelsnämnden 
beslutar att återremittera ärendet för att få en utökad motivering till föreslaget beslut. 

Protokollsutdrag skickas till 
Familjerättsbyrån, social resursförvaltning 
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§ 228   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

§ 229   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

§ 230   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

 

§ 231   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 



  

 

Yrkande M L C 

2020-10-22 

Stadsdelsnämnden Majorna – Linné 

Yrkande angående svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget 

Förslag till beslut: 

Sdn Majorna – Linné föreslås att besluta:  

- Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänstutlåtande som eget 
yttrande till Trafiknämnden, med de tillägg och justeringar som framgår av yrkandet från M, L 
och C. 

Yrkandet 

På sid 5 i tjänsteutlåtandet står det ”båda broalternativen har större påverkan på befintlig stadsmiljö, 
älvtrafiken och framtida exploateringsmöjligheter” mm. Se vidare avsnitt 3.2.2 Exploateringsanalys i 
Trafikkontorets skrift för att få fler siffror kring detta.  

De båda broalternativen kommer att ta bort mycket stor yta som inte går att bebygga p.g.a. 
ramperna. Stora ytor på vardera sidan älven blir oanvändbara för kommersiell användning.  

Vad kommer att försvinna under och bredvid brofästena? Genom ljudvolymen då spårvagnarna går 
på ramperna, kommer man inte att kunna bo eller arbeta särskilt nära ramperna. Kajen och närheten 
till vattnet är bland det finaste Göteborg har. Den aspekten måste med i bedömningen. 

Under Förvaltningens bedömning står det ”Förvaltningen anser att lösningen för gång och cykel 
behöver inkluderas i jämförelsen av alternativen och finnas med i beslutet av val av alternativ”. Den 
meningen vill vi inte ha med. Gång- och cykelförbindelse skall lösas separat. 

Vi vill att älvförbindelsen för kollektivtrafiken löses i ett ärende parallellt med att lösningen för gång- 
och cykeltrafik löses, så att man kan finna bästa lösningen för båda.   

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Centerpartiet&psig=AOvVaw3OXFK3DM3z5AWrXupW4v64&ust=1600709376481000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD-7cih-OsCFQAAAAAdAAAAABAE


  

 

Yttrande från M  

2020-10-22 

Stadsdelsnämnden Majorna – Linné 

Yttrande från M angående svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och 

Stigberget 

Under avsnittet ”bedömning ur ekologisk dimension” står det i tjänsteutlåtandet att byggnation av 

tunneln ger mest klimatutsläpp, ungefär dubbelt så mycket som byggnation av en av broarna p.g.a. 

det behov av betong och stål som tunneln och den underjordiska stationen förväntas ha.  

Därefter skriver man att Trafikkontoret påpekar att kalkylen är gjord i ett tidigt skede och innehåller 

flera osäkerheter och förenklingar.  

Trafikkontoret skriver under punkt 3.3.2 Klimatpåverkan att ”pålning är inte inkluderad i 

broalternativen”.  

Tack vare ny teknik kommer produktionen av stål förmodligen att ge noll i klimatpåverkan. När 

projektet startar kommer stålproduktionen att vara helt fossilfri (enligt vad branschen lovat). 

Eftersom tunneln går mestadels i berg kommer det inte heller att bli så mycket betong i själva 

tunnelbygget. 

De båda broalternativen behöver också betong, då de ska stå på pålar av betong. Eftersom älven har 

djup lera blir det en stor mängd betong som går åt till pålningen och det blir många pålar, pålningen 

gäller även leran för fundamenten på land. 

Då går det inte att jämföra alternativen. En redovisning av hur mycket det behöver pålas och hur 

djupt samt hur mycket betong som går åt till detta behöver göras innan alternativen kan jämföras 

avseende miljöpåverkan.  

I tjänsteutlåtandet står det (se ovan) att tunneln kommer att ha ungefär dubbelt så mycket 

klimatutsläpp som en av broarna.  

Den uppskattningen är väldigt osäker, då betongen till pålningen i broalternativen inte är medräknad 

i kalkylen. Man kan uttrycka det som att tunneln i detta skede av utredningen verkar ha störst 

miljöpåverkan. 

I övrigt tycker vi att det är ett mycket välskrivet, lättläst och innehållsrikt tjänsteutlåtande som vi helt 

kan ställa oss bakom. 
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Yttrande angående – Svar på remiss om 
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen 
och Stigberget 

 

Demokraterna ställer sig bakom tjänsteutlåtandet från Majorna Linné som vi anser är 

välskrivet ur ett stadsdelsperspektiv. 

Avseende trafikaspekterna hänvisar vi till vårt yrkande i Trafiknämnden. Vilket alternativ 

som ska väljas ur ett klimatperspektiv kan avgöras först när effekter på restider har 

redovisats och det är en fråga som Trafiknämndens fackkunniga bereder. 

 

SDN Majorna Linné  
  

  

Yttrande  

 

2020-10-22 

 

(Demokraterna) 

  

Ärende nr: 9 



Yttrande V, MP 

2020-10-22 

SDN Majorna-Linné 

 

Yttrande om svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget 
 

Vi står bakom stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och vill särskilt betona hur alternativens och 
projektets påverkan på Stigbergstorget och Linnéplatsen avseende boendemiljöer och påverkan på 
Slottsskogen behöver omhändertas, i syfte att förhindra skapandet av fysiska och mentala barriärer i 
stadsmiljön.  

Samtidigt behöver möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt mellan Majorna och Lindholmen 
omhändertas i arbetet. Precis som tjänsteutlåtandet poängterar skulle en social konsekvensanalys 
behövas för att fullt ut värdera effekten de olika alternativen har på stadsmiljön och på de som bor 
och verkar i området. 

Det pågår ett arbete med en ny gång- och cykelbro uppströms i Göta Älv, i enlighet med ”Nyttoanalys 
av nya GC broar över Göta älv”. Detta arbete och förslagen för Lindholmsförbindelsen påverkar 
varandra och processerna behöver därför löpa parallellt.  

Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att det är helt avgörande att en gång- och cykelförbindelse blir 
av för att länka samman Göteborg över älven, oavsett om det blir genom Lindholmsförbindelsen eller 
genom en separat gång- och cykelbro.  

 

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzI4MjM4OTEmYy0tZG9jdW1lbnQvNDRmOGZkYzktMDliZi00ZDRiLTg3MzEtOTIzZWUxNmU5ZTM5JmQmMQ==


Yttrande från Socialdemokraterna om ärende 9: Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan 
Lindholmen och Stigberget 
 
Socialdemokraterna vill framhålla betydelsen av att hitta bästa lösningen för kollektivtrafiken tillika  
gång-och cykeltrafiken avseende Lindholmförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget. 
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Yttrande angående – Svar på remiss om 
förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering

Det är snart år 2021 och samhället har förändrats till ett mer portabelt och varierat utbud 

för både dryck och mat. Kontinuerligt så tar ett bryggeri över någon av de mer nischade 

pubarna genom ”tap-takeovers” samtidigt som kulinariska eldsjälar dyker upp med sina 

food trucks utanför ett kontorsområde för att berika arbetarnas dag. 

Det är hög tid nu att även Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering tydliggör att 

Alkohollagen aldrig uttrycker att det kravställda köket måste vara i ett specifikt rum utan 

att det finns andra alternativ att tillreda ett varierat utbud av maträtter. 

Att till exempel ha möjligheten att ha en stationerad food truck (med restaurangnivå på 

köksutrustningen) i anslutning till en serveringslokal hade möjliggjort att fler mindre 

bryggerier och tillverkare skulle kunna utveckla sin verksamhet, vilket många efterfrågar. 

Utöver en uppdatering av hur lagen tolkas så behövs även en källhänvisning till 

alkohollagen där det står att ”Serveringslokalen ska vara godkänd för 

restaurangverksamhet”. 

8 kapitlet 15 § alkohollagen 

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om 

serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller 

lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av 

maträtter. Efter klockan 23.00 får matbudet begränsas till ett fåtal enklar rätter. 

Göteborgs Stads riktlinjer borde vara noggrann med att hörsamma de uttryckta lagkraven 

för att öka möjligheterna för verksamheter utöver den traditionella restaurangvärlden att 

växa. 

SDN Majorna Linné 

Yttrande 

2020-10-22 

D, M, L, C 

Ärende nr: 10 
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