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Tid: 17:10-19:00, ajournering: kl. 17:19-17:21, 18:10-18:20 
Plats: Stora salen, kulturhuset Kåken 
Paragrafer:  149–177 

Närvarande 
Ledamöter 
 Ordförande Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) 
1:e vice ordförande Tobias Björk (M) §§ 149–162, 164–177 
2:e vice ordförande Ulf Carlsson (MP) 
Kristina Carlsson (D)  
Lars Carlsson (V)  
Agneta Kjaerbeck (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Markus Kerttu (MP) tjänstgör för Kerstin Brunnström (S) 
Magnus Hagström (V) tjänstgör för Johanna Eliasson (V) 
Sophia Nilsson (MP) tjänstgör för Thore Backlund (S) 
Roy- Lennart Wingqvist (L) tjänstgör för Susanne Grandin Biörnerud (M) 
David Skansholm (L) tjänstgör för Tomas Sjulander (D) §§ 154–177 
 

Övriga närvarande 
Annika Ljungh, tf. stadsdelsdirektör och sektorchef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård  
Anna Kihlén, nämndsekreterare 
Allex Wennblom, områdeschef hälso- och sjukvård 
Per-Olof Frick, tf. ekonomichef och tf stabschef  
Tomas Dunér, sektorchef Samhälle och kultur 
Pia Johanson Söderqvist, områdeschef äldreboendesamordning § 161 
Martin Nilsson planeringsledare äldreboendesamordning § 161 
Madelen Eriksson planeringsledare äldreboendesamordning § 161 
 

Personalföreträdare 
Helena Johansson (TCO)  

Justeringsdag:  2020-06- 
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Sekreterare 
Anna Kihlén 

 

 

 

Ordförande 
Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) 

Justerande 
Ulf Carlsson (MP) 
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§ 149   
Upprop och tjänstgöring 
Sekreteraren genomför upprop av närvarande ledamöter och ersättare samt de som är 
tjänstgörande ersättare. Tjänstgöring antecknas enligt protokollets första sida. 

Följande ledamöter och ersättare Kerstin Brunnström (S), Thore Backlund (S), Susanne 
Grandin Biörnerud (M), och Roland Dahlström (S) lyssnar på sammanträdet via distans. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar tjänstgöringen till protokollet. 
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§ 150 N133-0324/20 
Anmälan av ordförandebeslut för att möjliggöra följande i 
form av lyssnade på sammanträde i SDN Örgryte-Härlanda 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar anmälan av ordförandebeslut till 
protokollet. 

Handling 
Ordförandebeslut, 2020-06-02 
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§ 151 N133-0325/20 
Fastställande av beslut att möjliggöra distansföljande för 
stadsdelsnämndens ledamöter på sammanträden SDN 
Örgryte-Härlanda 
Presidiet i Örgryte-Härlanda enades vid presidiemöte den 1 juni att möjliggöra för alla 
ledamöter och ersättare att följa sammanträdet genom att lyssna på distans, om särskilda 
skäl föreligger med anledning av covid-19.  Det finns i nuläget inte möjlighet för 
ledamöter att räknas som deltagande vid sammanträde i Örgryte-Härlanda på distans med 
anledning av de teknikkrav som framgår av kommunallagen, KL. Det finns däremot 
möjlighet att en ledamot eller ersättare på distans tillåts lyssna eller följa det som sägs vid 
ett sammanträde och att yttra sig. 

Utifrån pågående pandemi har förvaltningen tagit fram förslag för att lyssna på 
sammanträde via distans, när särskilda behov föreligger. En sådan ledamot och eller 
ersättare anses dock inte vara närvarande i kommunallagens mening.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda: 

1. beslutar att möjliggöra för ledamöter och ersättare med särskilda skäl följa 
sammanträdet på distans vid sammanträden under 2020, vid behov 
 

2.  fastställer regler för att följa sammanträde på distans med anledning av covid-19, 
som framkommer av bilaga 1. 
 

3.  fastställer att ledamöter och ersättare är berättigade arvode för att följa 
sammanträde på distans med anledning av särskilda skäl på grund av covid-19. 
 

4.  förklarar paragrafen omedelbart justerat. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-03 

Bilaga: Regler för att följa sammanträden via distans i SDN Örgryte-Härlanda, med 
anledning av covid-19, 2020-06-05 
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§ 152   
Fastställande av föredragningslistan och anmälan av övriga 
frågor 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fastställer utsänd föredragningslista.  
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§ 153   
Anmälan om jäv 
Tobias Björk (M) anmäler sig jävig vid ärende nummer 15, samverkansavtal med Hälso-
och sjukvårdsnämnden i Göteborg om Hälsoteket. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 154   
Allmänhetens frågestund 
Sammanträdet ajournerades klockan 17:19 för allmänhetens frågestund.  

En medborgare påminner nämndens ledamöter om att tala nära mikrofonen. 

Ny representant för vänsterpartiet till stadsdelsnämnden, närvarar vid mötet och 
presenterar sig för nämnden. Den förtroendevalda planeras att väljas in som ledamot vid 
kommunfullmäktiges möte den 16 juni.  

Klockan 17:21 återupptas sammanträdet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 155   
Presidiet informerar 
Ordförande meddelar att presidiet planerat avstämningsmöten med förvaltningen under 
sommaren. Om behov uppstår kan presidiet behöva kalla in till extra nämndsammanträde. 
I dagsläget finns det dock inte behov av att planera in ett sådant möte.  

Ordförande och presidiet önskar alla en fin sommar. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 
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§ 156   
Stadsdelsdirektören informerar 
Stadsdelsdirektören informerar om: 

- Rapportering till kommunstyrelsen utifrån förvaltningens arbete med covid-19 fortgår 
under sommaren.  

-Förvaltningen ska i augusti överlämna rapport till stadsledningskontoret utifrån covid-
19. Förvaltningen skickar handlingen via e-post till stadsdelsnämnden för information. 
Rapporten behandlas vid nämndsammanträdet i september i samband med 
delårsrapporten. 

-Omorganiseringen i stadsdelsförvaltningarna fortlöper enligt plan. Information om 
omorganiseringen finns på Göteborgs stads intranät, utkommer veckobrev varje vecka 
med uppdatering av läget. 

- Förvaltningsledningen fortsätter ha ledningsmöten under sommaren. Förvaltningen har 
stärkt upp nyckelfunktioner och baspersonal, exempelvis omsorgspersonal. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 157   
Information om förvaltningens arbete utifrån covid-19 
Allex Wennblom, områdeschef för hälso-och sjukvård, informerar om vad som gäller vid 
syrgasbehandling inom kommunal vård och omsorg när det handlar om covid-19. 

- HR- specialister Sofia Blomgren, Paulina Ramert Davies och Anna Ekstrand informerar 
muntligen om krisstöd som erbjuds chefer och medarbetare samt om testningarna för 
covid-19 som kan genomföras för de som arbetar inom förvaltningen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 158   
Anmälan av stadsrevisionens granskningsrapport 2019 för 
SDN Örgryte-Härlanda 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

Handlingar 
Stadsrevisionens revisionsberättelse 2019 för SDN Örgryte-Härlanda, 2020-03-17 
Stadsrevisionens granskningsplan för verksamhetsåret 2020 för SDN Örgryte-Härlanda, 
2020-04-21 
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§ 159 N133-0315/20 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag omgång 2 för 2020.  
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fördelar under 2020 bidrag om 493 tkr till 
föreningar och organisationer som är verksamma i stadsdelen. Stadsdelsnämnden 
beslutade 2020-05-25 om utökad budgetram med +210 tkr vilket innebär 300tkr att 
fördela i omgång 2. Bidragen fördelas på två ansökningsomgångar under året varav detta 
är den andra. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner fördelning av föreningsbidrag omgång 2 
för 2020, enligt följande.  

IBK Göteborg      36 800kr  

IBK Göteborg      20 000kr  

Göteborgs Beachvolley Klubb    30 000kr  

Göteborgs Beachvolley Klubb    0kr  

Göteborgs Beachvolley Klubb   14 750kr  

Göteborgs Roddklubb   17 500kr  

Ungdomsavdelningen Grip     3 000kr  

Kaidi Taekwondo     93 000kr  

Redbergslids IK   20 500kr 

Redbergslids IK      0kr  

Redbergslids IK      0kr  

Redbergslids IK      24000kr  

Redbergslids IK  

Göteborgs Lawn Tennisklubb 

  20 000kr 

15 000kr  

                    Total summa:                                            294 550kr 
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Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-26 
Sammanställning av förslag till föreningsbidrag från beredningsgruppen.  

Protokollsutdrag skickas till 
Föreningskonsulent skickar beslut till berörda föreningar. 
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§ 160 N133-0024/20 
Ekonomirapport maj 
Budgetavvikelsen för april månad uppgick till +5,2 mkr Den totala avvikelsen för årets 
fem första månader är +31,3 miljonerkronor. I juni är resultatet budgeterat till -1,2 
miljonerkronor att jämföra med maj månads -5,2 miljonerkronor. Prognosen på helåret 
väntas fortsatt vara 0kr. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner den ekonomiska rapporten för maj 2020.  

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-27 med bilagor 
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§ 161 N133-0312/20 
Remittering av lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende 
för äldre 2020  
Ärendet avser remissförfarande avseende framtagande av Lokalbehovsplan vård- och 
omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid).  

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. 

Beslut 
Resursnämnden Örgryte-Härlanda remitterar bilagda plan ”Lokalbehovsplan vård- och 
omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid)” till de 10 stadsdelsnämnderna 
lokalnämnden och fastighetsnämnden, med hemställan om svar senast 30 september 
2020.  

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-26 
 Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid). 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsdelsnämnderna, lokalnämnden och fastighetsnämnden. 
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§ 162 N133-0080/20 
Omfördelning av expansionsmedel för utbyggnad av 
bostäder för personer med funktionsnedsättningar 2020 
I kommunfullmäktiges budget fördelas resurser till stadsdelsnämndernas ramar bland 
annat med utgångspunkt från behovsbedömningar i BmSS enligt LSS. Behovs-
bedömningsmodellen ligger även till grund för beräkningen av expansionsmedel. 
Kommun-fullmäktige har avsatt 169,2 mkr i budget 2020 för expansion av bostäder inom 
funktionshinder-området avseende LSS. ”Behovs och produktionsplan 2020-2023 
Bostäder för personer med funktionsnedsättning” utgör grunden för expansionen.  

För att delfinansiera expansionsanslaget skall resurser som fördelats genom 
expansionsmedel eller i ordinarie budget återföras till anslaget för expansion då köp av 
plats upphör.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

1. fördelar till stadsdelsnämnderna ur anslaget med gemensamt samverkansansvar 
för expansion inom funktionshinderområdet för år 2020 enligt följande: 

 SDN Angered    16 460 tkr 
 SDN Örgryte-Härlanda     1 543 tkr 
 SDN Majorna-Linné                 1 293 tkr 
 SDN Askim-Frölunda-Högsbo    4 558 tkr 
 SDN Västra Göteborg     8 671 tkr 
 

2.  återför från stadsdelsnämnderna till anslaget med gemensamt samverkansansvar 
för expansion inom funktionshinderområdet för år 2020 enligt följande: 

 SDN Östra Göteborg     2 343 tkr 
 

3. översänder beslutet till kommunstyrelsen samt berörda nämnder. 
 

4. förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-25 

Protokollsutdrag skickas till 
Beslutet skickas till berörda stadsdelsnämnder samt kommunstyrelsen. 
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§ 163 N133-0393/19 
Samverkansavtal mellan Örgryte-Härlanda och Göteborgs 
Hälso- och sjukvårdsnämnd gällande Hälsoteket 
Ärendet avser en förlängning av nuvarande samverkansavtal mellan Stadsdelsnämnden 
Örgryte-Härlanda (SDN) och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) om 
Hälsoteket i Örgryte-Härlanda. Nuvarande avtal löper ut 2020-12-31. Stadsdelsnämnden 
behöver därför ta ställning till en förlängning av nuvarande avtal på tolv månader.  

Tobias Björk (M) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång samt beslut av ärendet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda:   

1. beslutar att förlänga Samverkansavtal om Hälsoteket i Örgryte-Härlanda till och 
med den 31 december 2021 under förutsättning att likalydande beslut fattas av 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd.  
 

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

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-04-14 
Avtal Hälsoteket 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd 
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§ 164 N133-0184/20 
Svar på utvärdering av Göteborgs Stads program för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning  
Göteborgs stads program för full delaktighet till personer med funktionsnedsättning 
beslutades av kommunfullmäktige i juni 2016 och utvärderades 2019. 
Kommunfullmäktige gav då kommunstyrelsen i uppdrag att revidera programmet i 
enlighet med de synpunkter som framkom i utvärderingen. 

Det reviderade programmet är nu utsänt på remiss till samtliga stadsdelsnämnder och 
övriga nämnder i staden. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda  

1. översänder upprättat tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret som eget yttrande 
senast den 20 juni med önskemål om beaktande av de synpunkter som 
framkommer i förvaltningens överväganden om revideringen av Göteborgs stads 
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning  
 

2. förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-04-23 
Bilaga 1: Förslag till reviderat program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning  
Bilaga 2:  Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Revidering av Göteborgs Stads 
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt redovisning av 
uppdrag gällande strategisk samverkan i funktionshinderfrågor m.m. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissvar ska vara inskickat till stadsledningskontoret senast den 20 juni 2020.  
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§ 165 N133-0428/19 
Anmälan av slutrapport om övertagande av huvudmannaskap 
gällande ungdomsmottagningarna i Göteborg 
Ungdomsmottagningarna i Göteborg övergick 2020-05-01 till Regionhälsan inom VGR. 
Bifogad rapport redovisar hur arbetet med att planera och fullfölja 
verksamhetsövergången har genomförts. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-26 
Slutrapport verksamhetsövergång Ungdomsmottagningar 
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§ 166   
Yrkande från Sverigedemokraterna: anhörigstöd vid bortgång 
av närstående 
Agneta Kjaerbeck (SD) uppger att förvaltningen har besvarat Sverigedemokraternas 
frågor och meddelar att SD återtar yrkandet.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar till protokollet att Sverigedemokraterna 
återtar yrkandet. 

Tidigare behandling 
Yrkandet bordlades vid sammanträde den 2020-05-25 

Handling/ar 
Yrkande från Sverigedemokraterna, 2020-05-25 
Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna, 2020-05-26 
Protokollsutdrag § 141 från SDN Örgryte-Härlanda, 2020-05-25 
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§ 167 N133-0316/20 
Svar på yrkande från SDN Örgryte-Härlanda 25 maj om 
åtgärder för att minska smittspridning och förbättra 
arbetsmiljön  
Med anledning av de utmaningar den pågående Coronapandemin ställer 
stadsdelsnämndens verksamhet inför, ställde sig SDN-Örgryte-Härlanda vid 
nämndsammanträdet 2020-05-25 i huvudsak bakom ett yrkande från S, M och L. Utifrån 
ett eget yrkande från MP och V gjordes vissa tillägg i beslutet. Beslutet gäller åtgärder för 
att förstärka och förbättra förvaltningens fortsatta arbete kopplat till covid-19. 

Förvaltningen har gått igenom de uppdrag stadsdelsnämnden gav i sitt beslut och lämnar i 
aktuellt tjänsteutlåtande ett antal förslag för att möta de olika punkterna. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner förvaltningens svar på yrkandet. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-01 
PU § 142 från SDN 2020-05-25 
Yrkande från S, M och L, 2020-05-25 
Yrkande från V och MP, 2020-05-25 
  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 23 (31) 
   
   

§ 168 N133-0302/20 
Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna om rutiner vid 
bortgång inom äldreomsorgen  
Sverigedemokraterna har skickat in en skrivelse till förvaltningen gällande: ”Vi har fått 
till oss oroande information angående hantering och arbetssätt vid dödsfall av brukare 
inom äldreomsorgen. Som politiker i stadsdelsnämnden så har vi det yttersta ansvaret för 
arbetsmiljö och vi anser att vi behöver en bättre kunskap och insyn i arbetssätt och 
arbetsförhållande. Underlag efterfrågas för att kunna skapa en fullgod arbetsmiljö för 
stadens personal.” 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet samt noterar 
skrivelsen från Sverigedemokraterna som besvarad. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-01 med bilagor 
Skrivelse från Sverigedemokraterna, 2020-05-25 

Tidigare behandling 
Skrivelsen kom in till förvaltningen i samband med föregående sammanträde den 2020-
05-25 
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Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 24 (31) 
   
   

§ 169 N133-0001/20 
Tillägg i delegationsordningen gällande beslutanderätten i 
ärenden om utreseförbud enligt LVU 
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.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 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 Örgryte-Härlanda förordnar om samt delegerar 
beslutanderätten till Tobias Björk, Thore Backlund, Kristina Carlsson, Kerstin 
Brunnström och Ulf Carlsson 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. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-04 
Bilaga 1. Delegationsordningen avsnitt 6 Lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) 
Bilaga 2.  Delegationsordningen avsnitt 11 Särskilda förordnanden samt delegation av 
beslutanderätt till ledamöter i stadsdelsnämnden (akuta beslut) 
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Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 25 (31) 
   
   

§ 170 N133-0002/20 
Val av vice ordförande från S till individutskottet  
Johanna Eliasson (V) har avslutat sitt uppdrag som vice ordförande i stadsdelsnämndens 
individutskott, en ny vice ordförande ska därför utses. Thore Backlund (S) nomineras 
som vice ordförande. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda utser Thore Backlund (S) som vice 

ordförande i individskottet. 
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
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Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 26 (31) 
   
   

§ 171   
Redovisning från granskning av delegationsbeslut anmälda 
till februari 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde den 31 augusti. 

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 23 mars, 22 april och 25 maj. 
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Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 27 (31) 
   
   

§ 172   
Redovisning från granskning av delegationsbeslut maj 
Markus Kerttu (MP) har granskat beslut om fullmakt att företräda stadsdelsnämnden i 
hyresnämnden i april 2020.  Han har inget att erinra.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar mottagandet av informationen till protokollet.  
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Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 28 (31) 
   
   

§ 173 N133-0010/20 
Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

Handlingar 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, 2020-06-11 
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Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 29 (31) 
   
   

 

§ 174   
Val av granskare av delegationsbeslut 
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 15 juni 2020. Granskningen ska sedan rapporteras på 
sammanträdet den 31 augusti 2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att utse David Skansholm (L) som 
granskare för delegationsbeslut anmälda till stadsdelsnämnden på sammanträdet 15 juni. 
Återrapportering från granskningarna sker på sammanträdet den 31 augusti 2020.  
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Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 30 (31) 
   
   

 

§ 175 N133-0008/20 
Inkomna skrivelser SDN 2020 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

Handlingar 
Förteckning över inkomna skrivelser till sammanträdet 15 juni 2020 
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Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 31 (31) 
   
   

§ 177   
Rapporter samt övriga frågor 
- Ulf Carlsson (MP) ställer fråga om öppettiderna för fritidsgården under sommaren. 
Förvaltningen svarar att fritidsgården håller öppet över hela sommaren, information om 
exakta öppettider skickas ut i samband med veckobrevet till stadsdelsnämnden. 

- Ordförande tackar stadsdelsnämnden och förvaltningen för denna termin och önskar alla 
en skön sommar.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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