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§    137 

Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum antecknar anmälan av föregående sammanträdesprotokoll 

från 2020-08-25 till protokollet.  
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§    138 

Rapport från lokala råd och arbetsgrupper 

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Britt Olsson (M) informerar från pensionärsrådets senaste sammanträde.  

Mattias Tykesson (M) informerar från stadsbyggnadsrådets senaste sammanträde.  

John Ekman (D) informerar från funktionshinderrådets senaste sammanträde.  
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§    139 

Stadsdelsdirektören informerar 

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om aktuell status avseende ny 

nämndorganisation 2021 där arbete och förberedelser fortgår med fortsatt stort fokus på 

organisation, rekryteringar och lokaler.  

 

Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om en nulägesbild kring Covid19.  

 

Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om ny benämning av äldreboenden i 

Göteborg Stad.  

 

Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om aktuell status kring Familjecentralen och 

där Närhälsan har signalerat att de har svårt att gå in i nya lokaler då de inte har sagt upp 

sina gamla lokaler.   
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§    140 

Information och eventuella frågor till förvaltningen från 
nämnden  
 

Sammanfattning  
 

Aslan Akbas (S) ställer en fråga kring äldrelyftet då det inte framgår hur många som har 

gått äldrelyftet eller hur ska vi se till att flera av personalen går äldrelyftet.  

Caring Bringestedt informerar att varje stadsdel får 10 platser som vi erbjuder vikarier. Vi 

har även en omställningserbjudande där vi kan erbjuda 4 tillsvidareanställda platser.  
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§    141 
Svar på remiss från Trafikverket avseende Åtgärdsvalsstudie 

Metrobuss 

diarienummer N134-0528/20 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum antar förvaltningens tjänsteutlåtande över Åtgärdsvalsstudie 

Metrobuss och översänder det som eget i yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Trafikverket har i maj 2020 översänt åtgärdsvalsstudie Metrobuss till Stadens nämnder 

för yttrande. Stadsledningskontoret ansvarar för att sammanställa förvaltningarnas svar 

till ett stadengemensamt yttrande som ska vara Trafikverket tillhanda senast den 30 

november 2020. Stadsdelsförvaltningen svarar på remissens frågeställningar utifrån 

sociala och lokala perspektiv.  

Metrobuss är det koncept som i Målbild Koll2035 har till uppgift att binda samman 

tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i stadsområdet, liksom stråken från ytterstad 

och grannkommuner med stadsområdet. Åtgärdsvalsstudien ska skapa en gemensam 

övergripande bild av hur konceptet Metrobuss kan integreras med infrastruktur, trafik- 

och bebyggelse för att tillsammans med andra föreslagna koncept i Målbild Koll2035 

bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling med en attraktiv kollektivtrafik med hög 

framkomlighet och korta restider mellan stadens knutpunkter och målpunkter. Vidare ska 

åtgärdsvalsstudien vara ett erforderligt utredningsunderlag för beslut om fortsatt hantering 

och utredning.  

Handling/ar 

Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-09-01 

Åtgärdsvalsstudie Metrobuss, Remissrapport 2020-05-20 inklusive bilagor 
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§    142 

Svar på remiss avseende Detaljplan för Bostäder och lokaler 
vid före detta Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen 
Landala 
diarienummer N134-0490/15 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslag till detaljplan för bostäder och lokaler vid 

före detta Holtermanska sjukhuset vid beaktande av synpunkter enligt förvaltningens 

bedömning och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

byggnadsnämnden.  

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har sänt förslag på detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta 

Holtermanska sjukhuset på remiss, ärendet är i samrådsfas. 

Detaljplanen föreslår ny bebyggelse i form av tre punkthus med bostäder. De tre 

punkthusen om 11, 13 respektive 15 våningar planeras innehålla ca 400–500 

studentbostäder samt åtta boende med särskild service (BmSS). Detaljplanen ska även ge 

förutsättningar för att utveckla gång- och cykelstråk inom och förbi planområdet. En del 

av befintligt grönområde tas i anspråk och en gång- och cykelkoppling i områdets västra 

del tas bort för att möjliggöra ny bebyggelse.  

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-06-23 

Detaljplan för Bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset, 

Samrådshandling juni 2020, inklusive utredningar och övriga handlingar 

Yrkande 

Carita Jansson Tsiantes (D) yrkar avslag på förvaltningens förslag.  

Kent Vahlén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Proposition  
Ordförande Kent Vahlén (L) finner att det finns ett yrkande om bifall till förvaltningens 

förslag och ett yrkande om avslag till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer dessa 

yrkanden mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.   

Omröstning begärs och verkställs 
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Omröstning  
Ja-röst innebär bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Nej-röst innebär avslag på förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Ja-röster lämnas av Mattias Tykesson (M), Aslan Akbas (S), Alice Vernersson (V), Azar 

Hedemalm (MP), Lisen Kindbom (S), Britt Olsson (M), Åsa Nilsen (FI) och Kent Vahlén 

(L). 

Nej-röster lämnas av Klas Eriksson (D), Carita Jansson Tsiantes (D) och John Ekman (D) 

Ordföranden finner att stadsdelsnämnden med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar bifall 

till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Reservation/er 

Carita Jansson Tsiantes (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§   143 

 

Svar på remiss avseende Lokalbehovsplan vård- och 

omsorgsboende för äldre 2020 Nutid, närtid och framtid 
diarienummer N134-0646/20 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslaget till Lokalbehovsplan vård- och 

omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid) och översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget svar till resursnämnd Örgryte-Härlanda.  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog i budgetbeslutet för 2017 till stadsdelsnämnden 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.  

 

Handlingar 

Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2020-08-27 

Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid) 

Protokollsutdrag från resursnämnden Örgryte-Härlanda, 2020-06-15, § 161 

Stadsdelsförvaltning Örgryte-Härlandas tjänsteutlåtande, 2020-05-26 
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§    144 
 

Delårsrapport augusti 2020 

diarienummer N134-0357/20 

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum godkänner delårsrapport augusti 2020. 

 

Sammanfattning 

Resultatet till och med augusti för förvaltningen innebär en positiv avvikelse med 19,8 

miljoner kronor i relation till budget.  

Prognosen för helåret 2020 är en positiv avvikelse med 22 miljoner kronor i relation till 

budget. De ekonomiska konsekvenserna till följd av det pandemin är osäkra. Prognosen 

är en bedömning utifrån de beslut och underlag som finns till och med augusti. Det 

ekonomiska resultatet för 2020 kan påverkas av ytterligare beslut under hösten på 

nationell och kommunal nivå. 

Uppföljningsperioden har i stor utsträckning präglats av hanteringen av covid-19. Dels 

har verksamheten kontinuerligt implementerat nya arbetssätt i syfte att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, dels har arbete genomförts för att säkra 

verksamhetens bemanning och upprätthålla en beredskap i förhållande till den pågående 

utvecklingen. För delar av förvaltningen har situationen ställt höga krav på snabb 

omställning och flexibilitet, vilket verksamheten svarat an mycket väl på. Fördjupad 

information om förvaltningens arbete med pandemin finns att läsa i bifogad rapport 

"Extra uppföljning med anledning av covid-19". 

Flertalet av de mål förvaltningen arbetar med följs upp via indikatorer där utfall vid tiden 

för den här rapporten saknas. Förvaltningen prognostiserar med få undantag god 

måluppfyllelse. 

De uppdrag förvaltningen har är i regel pågående eller slutförda. I ett fåtal fall bedöms 

Covid-19 leda till att uppdragen inte kommer att kunna slutföras enligt plan. 

 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-03 

Delårsrapport augusti 2020 

Extra uppföljning med anledning av covid-19  

Delårsmall 

Sammanställning ej verkställda beslut  
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§    145 

Anmälan om delegationsbeslut och beslut fattade med stöd 
av vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskottet) 
diarienummer N134-0758/20 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning 

Sektorchefsbeslut, 2020-09-10, Beslut om avstängning, N134-0830/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-08-26, Svar på remiss angående Detaljplan för ny 

paviljong/kiosk vid Vasaplatsen -samråd N134-0292/17 

Sektorchefsbeslut, 2020-08-23, Beslut om disciplinpåföljd, N134-0773/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-08-14, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0735/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut 2020-07-23, Beslut om avstängning, N134-0773/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut 2020-07-23, Beslut om avsked, N134-0387/20 

Polisanmälan, 2020-07-14, N134-07720/20 

Protokoll från stadsdelsnämndens (individ-)utskott, sammanträde, 2020-08-18, 2020-08-

25, 2020-09-01 

 

Handling/ar 
Sammanställning av anmälda delegationsbeslut och beslut fattade med stöd av 

vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskott) 
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§    146 

Anmälan av förvaltningens postlista 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum noterar förvaltningens postlista för perioden 2020-08-18 – 

2020-09-14 till protokollet. 

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen Centrum anmäler vid varje sammanträde postlista för innevarande 

period. 

Handling/ar 
Postlista för perioden 2020-08-18– 2020-09-14 
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§    147 

Granskning av delegationsbeslut 

 
Sammanfattning 
John Ekman (D) har inför sammanträdet den 22 september 2020 granskat några 

delegationsbeslut.  

 

De granskade besluten var: 

- Sektorchefsbeslut, 2020-05-27, Beslut om disciplinpåföljd, N134-0597/20 

 

- Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-06-24, Beslut om avsked, N134-0652/20 

 

- Områdeschefsbeslut, 2020-06-01, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd 

att servera alkoholdrycker, N134-0510/20 

 

I granskningen fann John Ekman (D) inget att anmärka på. Inför nästkommande 

sammanträde utser stadsdelsnämnden Mattias Tykesson (M) till granskare av 

delegationsbeslut. 
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§    148 
 
Yrkande från (S) om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen 
 diarienummer N134-0850/20 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum bordlägger yrkande från (S) om bemanning och utbildning 

inom äldreomsorgen till nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning 
Inför stadsdelsnämndens sammanträde 22 september Aslan Akbas (S) lämnat in ett 

yrkande om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen. Yrkandet hanteras under 

punkten ”övriga frågor” på dagordningen.  

Handling  
Yrkande från (S) 

 

Yrkanden 
Aslan Akbas (S) yrkar att stadsdelsnämnden Centrum: 1) Direktören får i uppdrag att 

förlänga befintliga månadsanställningar till tidigast 31 december 2020. Nya 

tidsbegränsade anställningar under året ska som minst vara månadsanställningar som 

löper till tidigast 31 december 2020. 2) Direktören får i uppdrag att höja andelen 

medarbetare i stadsdelen som genomgår regeringens pågående äldrelyft. 3). Direktören 

ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med hur genomförandet av 

arbetet planeras. 

Mattias Tykesson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 

Proposition 
Ordförande Kent Vahlén (L) finner inledningsvis att det finns ett yrkande om 

bordläggning och ställer det under proposition. Ordförande finner att nämnden beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. Därmed faller övriga yrkanden.  
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§    149 
 
Yrkande från (S) om trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen  
 diarienummer N134-0851/20 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Centrum avslår yrkandet från S, M och L om trygghetsskapande 

åtgärder i stadsdelen.  

 

2. Alice Vernersson (V) begär att få lämna ett särskilt yttrande från V, FI och MP.  

Sammanfattning 
Inför stadsdelsnämndens sammanträde 22 september (S), (M), (L) och (KD) lämnat in ett 

yrkande om trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen. Yrkandet hanteras under punkten 

”övriga frågor” på dagordningen.  

 

Handling  
Yrkande från (S), (M), (L) och (KD) 

 

Yrkanden 
Aslan Akbas (S) yrkar bifall till skriftligt yrkande från S, M och L som innebär att 1. 

Stadsdelsnämnden Centrum ger direktören i uppdrag att skyndsamt återkomma med 

förslag på trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen. 2. Stadsdelsnämnden Centrum ger 

direktören i uppdrag att till nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med 

förslag till beslut om hur genomförandet av arbetet ska fortgå. 

Mattias Tykesson (M) yrkar bifall till yrkandet.  

Åsa Nilsen (FI) och Carita Jansson Tsiantes (D) yrkar på avslag till yrkandet.  

Alice Vernersson (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande från V, FI och MP.  

 

Proposition 
Ordförande Kent Vahlén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 

till Aslan Akbas (S) yrkande och avslag till yrkandet. Ordföranden ställer förslagen mot 

varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkande från Aslan Akbas (S). 

Omröstning begärs och verkställs. 

 



 

 

Centrum  

 
  

Protokoll (nr 10) 

Sammanträdesdatum: 2020-09-22 

Göteborgs Stad Centrum, protokoll 17 (20) 

   

   

Omröstning  

Ja-röst innebär bifall till yrkande från (S), (L) och (M). 

Nej-röst innebär avslag på yrkande från (S), (L) och (M). 

Ja-röster lämnas av Mattias Tykesson (M), Aslan Akbas (S), Lisen Kindbom (S), Britt 

Olsson (M) och Kent Vahlén (L). 

Nej-röster lämnas av Alice Vernersson (V), Klas Eriksson (D), Azar Hedemalm (MP), 

Carita Jansson Tsiantes (D), John Ekman (D) och Åsa Nilsen (FI). 

Ordföranden finner att stadsdelsnämnden med 5 ja-röster och 6 nej-röster beslutar avslag 

på yrkande från (S), (L) och (M). 
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§    150 
 
Yrkande från (V), (MP) och (FI) om kompensation till personal 
och medborgarbudget  
 diarienummer N134-0852/20 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum avslår yrkande från (V), (MP) och (FI) om kompensation till 

personal och medborgarbudget. 

Sammanfattning 
Inför stadsdelsnämndens sammanträde 22 september Åsa Nilsen (FI) lämnat in ett 

yrkande om kompensation till personal och medborgarbudget. Yrkandet hanteras under 

punkten ”övriga frågor” på dagordningen.  

 

Handling  
Yrkande från (V), (MP) och (FI) 

Yrkanden 
Åsa Nilsen (FI) yrkar bifall till skriftligt yrkande från V, MP och FI om att 

stadsdelsnämnden Centrum beslutar att 1) Förvaltningen får i uppdrag att utbetala en 

extra ersättning till anställda inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Individ- och 

familjeomsorg och funktionshinder. Dialog ska ske med fackliga organisationer. 

Ersättning ska ges till alla som arbetat under mars till och med juli månad. Ersättningen 

utgår med cirka 1000 kronor per varje av dessa månader beräknat på heltid och ska 

betalas ut på decemberlönen. 2) Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en 

medborgarbudgeten på en miljon kronor med inriktning mot ungdomsverksamhet. 3.) 

Finansiering sker genom årets resultat. 

Aslan Akbas (S), Mattias Tykesson (M) och Kent Vahlén (L) yrkar avslag på Åsa Nilsens 

(FI) yrkande.  

 

Proposition 
Ordförande Kent Vahlén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 

till Åsa Nilsens (FI) yrkande samt avslag till Åsa Nilsens (FI) yrkande. Ordföranden 

ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå yrkande från Åsa 

Nilsen (FI) 

Omröstning begärs och verkställs. 
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Omröstning  

Ja-röst innebär avslag till yrkande från (V), (FI), (L) och (M). 

Nej-röst innebär bifall till yrkande från (V), (FI) och (MP). 

Ja-röster lämnas av Mattias Tykesson (M), Aslan Akbas (S), Klas Eriksson (D), Lisen 

Kindbom (S), Britt Olsson (M) Carita Jansson Tsiantes (D), John Ekman (D) och Kent 

Vahlén (L). 

Nej-röster lämnas av Alice Vernersson (V), Azar Hedemalm (MP) och Åsa Nilsen (FI). 

Ordföranden finner att stadsdelsnämnden med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar avslag 

på yrkande från (V), (FI) och (MP). 
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§    151 

Övriga frågor  

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Nämnden tackar av nämndsekreterare Jenni Hermansson och tackar för hennes insatser 

under tiden hon varit anställd i SDF Centrum.  
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SDN Centrum 

 

 

 

Yrkande (D)  

22 september 2020 

  

 

Yrkande angående Svar på remiss angående 

detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta 

Holtermanska sjukhuset 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till nedanstående föreslås SDN Centrum  

- Att avslå " Svar på remiss angående detaljplan för bostäder och lokaler vid före 

detta Holtermanska sjukhuset – samråd" eftersom information i linje med 

beskrivning nedan saknas.  

Yrkande 

Det är gedigen informationen som presenterats i detaljplanen för området, däremot så 

saknas vissa data för att kunna göra en kvalitativ bedömning i dagsläget. 

Barnperspektivet 

Inget nämns om det kommer vara förbjudet för hyresgästen att bo i lägenheten med 

barn. Kommer det vara tillåtet med barn så behövs en analys utifrån detta perspektiv 

göras för att förvaltningen ska kunna skapa sig en åsikt.  

Hyresnivå 

Det är bra att Chalmers siktar på en ”rimlig hyra”, fast vad som anses är ”rimligt” är ju 

relativt. I denna fas så borde de kunna presentera en potentiell hyresnivå för de olika 

lägenheterna.  
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Dagsljusutredning 

Eftersom Göteborgs stad inom kort kommer komma med gränsvärde på 15% för lägsta 

tillåtna VSC på fasad så är det viktigt att vi presenteras med korrekt data även här.  

Att använda endast en mätpunkt utan att ens nämna vilken tid på året man val ger inte 

ett bra underlag att ta beslut på utan dagsljusutredningen borde:  

- Använda två tydligt definierade mätpunkter på året som representerar solläget 

när solen står som lägst samt när solen står som högst.  

- Det borde även ges en genomsnittlig siffra av mängden dagsljus på utsida fasad 

utifrån hela året för alla berörda områden.  

Säkerhet 

Området idag tillhandahåller 3 skyddsrum (ett av dem är vid Chalmers entré) uppdelat 

på 421 personer och det behövs en definierad plan på var de + 500 nya hyresgästerna 

ska kunna finna skydd om behov uppstår.  

Topografin 

Det är förståeligt att Chalmers väljer (upprepande) att referera till ”punkthusen på 

Raketgatan” när topografin berörd. Däremot så tillhör Raketgatan inte Landalaområdet 

så denna referens går stick i stäv med deras ambition om: ”Tillkommande bebyggelse 

bör inordnas i och samspela med befintlig miljö på ett sätt som för att befintliga 

kvaliteter och karaktärsdrag bibehålls och förstärks”.  

När det gäller att avgöra om 15 våningar kommer ”bibehålla och förstärka områdets 

karaktärsdrag” där områdets hus har max 7 våningar så borde förvaltningen hantera 

alla delar som gäller ”topografin” (dvs. höjdskillnaden) utifrån den direkta omgivningen 

och inte hus som ligger en halv kilometer bort.  
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Yrkande om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen  

Förslag till beslut 
 

I stadsdelsnämnden 

1. Direktören får i uppdrag att förlänga befintliga månadsanställningar till tidigast 

31 december 2020. Nya tidsbegränsade anställningar under året ska som minst 

vara månadsanställningar som löper till tidigast 31 december 2020.  
 

2. Direktören får i uppdrag att höja andelen medarbetare i stadsdelen som 

genomgår regeringens pågående äldrelyft.  

 

3. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden 

med hur genomförandet av arbetet planeras. 

 

Yrkandet 
 
Under pandemin har det återigen bevisats att personalens insatser är den yttersta garanten 

för att välfärden fungerar. Välfärdspersonalen utgörs av kompetenta, utbildade 

medarbetare och staden har under sommaren lyckats vända den olyckliga trend som vi 

kunde se i våras då smittan härjade som värst på stadens äldreboenden. Det har vi gjort på 

grund av våra medarbetare. 

 

I maj i år tilldelades stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ett tillskott på 300 

miljoner i syfte att anställa fler, öka bemanningen och möjliggöra månads-, visstids- eller 

tillsvidareanställning av timavlönad personal med anledning av pandemin. Staden ska på 

detta sätt säkerställa en god välfärd och förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Göteborg 

har även fått ett ytterligare statligt tillskott för att stärka äldreomsorgen samt varit 

föremål, såsom alla Sveriges kommuner, för regeringens pågående äldrelyft. Regeringen 

föreslår dessutom i budgetpropositionen för 2021 att kommunerna får ett ytterligare 

tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som 

äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. Detta kommer betyda ytterligare 

möjligheter för staden och de nya socialnämnderna att fortsätta att satsa på en förbättrad 

arbetsmiljö och hållbar bemanning. 

 

 

Såsom läget i staden är nu riskerar stadsdelsnämnderna, mitt i en fortsatt pandemi och 
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Yrkande  
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Socialdemokraterna 
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trots kommuncentrala beslut om att arbeta mycket aktivt med en mer hållbar bemanning 

och en förbättrad arbetsmiljö, att gå med överskott för innevarande år. Dessutom har 

endast 115 av de aviserade 457 platserna som Göteborgs stad har i äldrelyftet blivit 

besatta av medarbetare. Staden har tillfrågat 147 personer om deltagande i äldrelyftet. Vi 

vill se att de extra medel och erbjudande om utbildning som staden har fått verkligen 

används. Det är av yttersta vikt att, mot bakgrund av den ramförstärkning som är på väg 

och de medel som ännu inte använts, att dessa verkligen kommer till nytta för stadens 

medarbetare och brukare, till det som de är avsedda för.  

Direktören ska därför, med syfte att behålla de medarbetare som stadsdelen har redan har 

anställt samt ytterligare förbättra arbetsmiljön för anställda, månadsanställa fler och 

förstärka grundbemanningen inom stadsdelens äldreomsorg. Det finns ingen anledning att 

åter börja timanställda. Skälet för detta är många; alltifrån vikten av kontinuitet och 

kvalitet för de äldre till minskad risk för smittspridning. Förvaltningen ska även, som ett 

led i att förbättra arbetsmiljön, göra en arbetsmiljöinventering och vidta de åtgärder man 

anser behövs, såsom att rusta upp personalrum och genomföra inköp av arbetsredskap 

eller ytterligare skyddsutrustning. 

Fler anställda i stadsdelen ska också genomgå det pågående äldrelyftet. Staden och 

stadsdelen ska inte missa tillfället som nu ges att vidareutbilda och på det sättet behålla 

kompetent personal som så väl behövs inom äldreomsorgen. Den möjligheten som nu ges 

till staden ska inte slarvas bort.  

Det redan påbörjade arbete inom stadsdelsnämnden ska också fortgå och utvecklas. 

Direktören ska fortsatt arbeta för att anställa fler, öka bemanningen och möjliggöra 

månads-, visstids- eller tillsvidareanställning av timavlönad personal för att säkerställa en 

god välfärd och förbättra arbetsmiljön för de anställda. 
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Yrkande om trygghetsskapande åtgärder i 
stadsdelen 

Förslag till beslut 
I stadsdelsnämnden 

1. Direktören ska skyndsamt återkomma med förslag på trygghetsskapande åtgärder i 

stadsdelen.  

 

2. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med 

förslag till beslut om hur genomförandet av arbetet ska fortgå. 

 

Yrkandet 
 
Den sociala oron i staden ökar. Gängkriminalitet och klanbaserad kriminalitet har getts 

allt större plats i vår stad vilket orsakar stor oro, inte endast i de områden av staden som 

är hårdast drabbade utan i hela samhället. Familjer, barn och unga drabbas hårdast och 

otryggheten och känslan av utsatthet växer i våra mest utsatta områden. Det är en helt 

oacceptabel utveckling och skarpa åtgärder som ger effekt omedelbart måste sättas in. Det 

är viktigt att nämnden snabbt sätter in tillräckliga resurser för att stävja utvecklingen. I en 

situation där det finns resurser i form av överskott i nämnden är det viktigt att skyndsamt 

påbörja det arbetet.  

Vi vill se en kraftig uppväxling av det trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. Fokus ska 

ligga på åtgärder som ger snabba resultat och kraftigt ökar tryggheten för invånarna. 

Satsningar på övervakningskameror, ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar ska 

prioriteras.  

Det finns ett behov av att nu snabbt och kraftfullt stoppa nyrekrytering till kriminella 

grupperingar genom en ökad vuxennärvaro och skarpare sociala insatser. En fördjupad 

samverkan med föreningsliv och föreningar som rör sig ute bland medborgare är 

nödvändig, exempelvis genom nattvandringar och föreningsvandringar. 

Stadsdelsnämnden Centrum  
  

  

Yrkande  

 

2020-09-22 
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Y"rande V, MP, Fi  
SDN Centrum 

Y"rande angående trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen 

Det är vik9gt a" vi har e" långsik9gt arbete som förebygger och motverkar våld och annan 
bro"slighet. Det är e" problem gällande framförallt vissa unga män och det skapar oro och 
otrygghet. Vi rödgrönrosa har därför lagt e" förslag i kommunstyrelsen där vi vill satsa 50 
miljoner för a" förebygga rekrytering 9ll kriminella gäng. Varken högerstyret eller 
Socialdemokraterna har lagt några förslag om a" stärka de"a arbete.  

Det skrivs mycket i media kring kriminellt våld på gatan, det vill säga mäns våld mot andra 
män. Men vi ser inte a" den sociala oron i vår stadsdel ökar och vi ser inte a" ensidigt fokus 
på de föreslagna åtgärderna skulle öka tryggheten. Dock har vi stora problem med 
arbetslöshet bland ungdomar i stadsdelen och det är vik9gt a" arbetet som pågår för a" 
förebygga och motverka bro"slighet fortsä"er. 

Vi ser a" en fungerande socialtjänst, skola, vård och omsorg samt samverkan med 
föreningsliv och polis är centrala delar i a" förebygga våld och annan bro"slighet.  
De"a jobb behöver vara långsik9gt finansierat. För a" det ska vara möjligt krävs a" de"a 
prioriteras i både stadens och stadsdelsnämndens budget. Vi har flera gånger lagt förslag om 
a" 9llföra mer resurser 9ll de"a arbete och kommer fortsä"a göra det. 



 

   

Yrkande V, MP, Fi 

SDN Centrum 

Yrkande angående kompensation till personal och 
medborgarbudget  

 

Förslag till beslut 
 
I Stadsdelsnämnden: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utbetala en extra ersättning till anställda inom äldreomsorg 

samt hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Dialog ska ske med 

fackliga organisationer. Ersättning ska ges till alla som arbetat under mars till och med juli 

månad. Ersättningen utgår med cirka 1000 kronor per varje av dessa månader beräknat på 

heltid och ska betalas ut på decemberlönen.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en medborgarbudgeten på en miljon kronor med 

inriktning mot ungdomsverksamhet.  

3. Finansiering sker genom årets resultat. 

Yrkandet 
SDN Centrum beräknas göra ett stort överskott till följd av att nämnden bland annat fått mer 
statliga och kommunala medel än förväntat. Samtidigt har det borgerliga styret 
underfinansierat välfärden i Göteborg och i Centrum. Vi rödgrönrosa tycker detta är orimligt 
och föreslår därför att delar av överskottet går till personalen och till ungdomsverksamhet.  
 
Under pandemin har många anställda i stadsdelen gjort ett fantastiskt arbete. De har 
kämpat med att ge en god och trygg omsorg till våra äldre, slitit med skyddsutrustning, 
svarat på frågor från oroliga anhöriga, jobbat dubbelpass när arbetskamraterna varit sjuka - 
allt för att skydda de mest sköra mot smitta av covid-19. Redan innan pandemin bröt ut var 
arbetssituationen pressad till följd av underfinansiering och för få anställda. Att nämnden 
gör ett överskott samtidigt som personalen fått slita är allt annat än rimligt.  
 
Som ett sätt att visa uppskattning för det värdefulla arbete som gjorts under året vill vi 
rödgrönrosa att de som varit anställda på månadsvikariat eller tillsvidareanställning från 1 
mars till och med 1 augusti ska få en extra ersättning utbetald till decemberlönen med cirka 
1000 kronor per varje av dessa månader 
 
En annan grupp vi vill värna är ungdomarna. Många unga har haft det tufft under pandemin 
till följd av distansundervisning, isolering och inställda aktiviteter.  Vi vill därför avsätta en 
miljon kronor i en medborgarbudget riktade mot ungdomsverksamhet och där de unga 
involveras i att prioritera resurser. 
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