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§ 257   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg fastställer dagordningen med tillägget: 

4a. ”Delegation av rätten att besluta om rutiner för besök enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin.” 

_______________ 
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§ 258 N132-0531/20 

Covid-19 och förvaltningens arbete 
 

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

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet. 

___________ 
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§ 259   

Presentation av brukarenkät: Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 
 

Ärendet  
Sektorschef Inger Börmark, områdeschef hemtjänst och korttidsboende Marie 
Skoglund samt områdeschef äldreboende Ulrica Reibring presenterar resultatet i 
Östra Göteborg från den nationella brukarenkäten ” Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen 2020”. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet.  

___________ 
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§ 260 N132-0010/20 

Delegation av rätten att besluta om rutiner för besök enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden är verksamhetsansvarig för de särskilda boendeformerna  
för äldre. 
 
Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på särskilda boenden för äldre 
från och med den 1 oktober 2020. Socialstyrelsen har därefter meddelat 
föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin.  
 
Av 5 § i Socialstyrelsens föreskrifter framgår följande. Den verksamhetsansvarige 
ska fastställa rutiner för hur risken för spridning av sjukdomen covid-19 ska 
kunna begränsas vid besök i ett särskilt boende för äldre. Rutinerna ska utarbetas 
med utgångspunkt från de föreskrifter och allmänna råd samt andra 
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för att begränsa risken 
för spridning av sjukdomen. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-13. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg 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. Stadsdelsdirektören har rätt att vidaredelegera beslutanderätten.  

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 ___________ 
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§ 261 N132-0206/20 

Månadsuppföljning september 2020 
 

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

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-12. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna månadsuppföljning 
september 2020.  

___________ 
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§ 262 N132-0206/20 

Extra månadsuppföljning till Kommunstyrelsen september 
2020 SDN Östra Göteborg 
 

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

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

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-12. 

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

___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 263 N132-0531/20 

Svar på uppdrag om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden gav den 22 september 2020 förvaltningen i uppdrag att 
säkerställa den förstärkta bemanningen under resten av året. Om behov finns kan 
den förstärkas ytterligare med fler månadsanställningar. Förvaltningen får också i 
uppdrag att ta fram insatser för att höja andelen medarbetare i stadsdelen som 
genomgår regeringens pågående äldrelyft. Förvaltningen redovisar planerade och 
genomförda åtgärder. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-29. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg godkänner förvaltningens redovisning 

av att säkerställa den förstärkta bemanningen under resten av året. 

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens insatser för att höja andelen 
medarbetare i stadsdelen som genomgår regeringens pågående äldrelyft. 

3. Stadsdelsnämnden förklarar uppdraget om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen fullgjort.  

___________ 
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§ 264 N132-0892/20 

Svar på uppdrag om trygghetsskapande åtgärder i 
stadsdelen 

Ärendet  
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september beslutade nämnden att 
uppdra åt förvaltningen att skyndsamt återkomma med förslag på 
trygghetsskapande åtgärder. I yrkandet framhålls att den sociala oron ökar, bland 
annat på grund av att gängkriminalitet och klanbaserad kriminalitet tar större plats 
i staden. I yrkandet föreslås att skarpa åtgärder sätts in för att stävja denna 
utveckling, åtgärder som kan följas upp i den nya socialnämnden Nordost. I 
yrkandet ges exempel på utökade insatser i form av övervakningskameror, 
ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar samt fördjupad samverkan med 
föreningsliv och föreningar i form av exempelvis förenings- och nattvandringar. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-01. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna förvaltningens 

tjänsteutlåtande med förslag på förstärkta trygghetsskapande åtgärder i 
stadsdelen.  

2. Stadsdelsnämnden förklarar uppdraget till förvaltningen fullgjort.  

 
Protokollsanteckningar 
Bruno Tiozzo (M) anmäler följande protokollsanteckning från M och L: 
”Från vår sida tackar vi förvaltningen för att ha tagit fram ett svar på uppdraget 
från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september i år. 
Vi delar emellertid inte flera av de ståndpunkter förvaltningen kommer fram till i 
sitt förslag och uppfattar det även som att förvaltningen tolkat uppdraget på ett 
annat sätt än vad som avsågs i yrkandet. Avsikten med yrkandet var att fokus i 
den efterfrågade uppväxlingen av det trygghetsskapande arbetet skulle läggas på 
åtgärder som ger snabba resultat med en prioritering på övervakningskameror, 
ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar. Förhoppningen med yrkandet var 
följaktligen att förvaltningen bl.a skulle kunna ge exempel på var den här sortens 
åtgärder effektivt skulle kunna sättas in i stadsdelen. Istället förefaller det som att 
förvaltningen gjort en bedömning av vilka sorts åtgärder som är mest behövliga 
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för att stävja den upplevda otryggheten i stadsdelen och kommit fram till 
slutsatsen att dessa primärt inte är av den karaktär av bl.a situationell karaktär som 
föreslås i yrkandet. 
 
En del av de synpunkter förvaltningen uttrycker såsom t.ex att man inte bör tala 
om klanbaserad eller släktbaserad kriminalitet avvisas från vår sida. 
Nödvändigheten av förebyggande insatser och motåtgärder mot just kriminella 
klaner omnämns i Alliansens budgetförslag för 2021. Vid Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 oktober i år antogs på förslag av S, ett yrkande om just 
kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet. Erfarenhet från bl.a 
kampen mot maffian i New York visar vidare svårigheten att överhuvudtaget 
uppnå resultat om man bortser från de släktförhållanden som utmärker den 
aktuella formen av brottslighet med tillhörande tystnadskultur. Vi noterar 
emellertid att förvaltningen bekräftar, med hänvisning till SOM-institutets rapport 
från 2020, att invånarna i Östra Göteborg samt Angered känner sig mindre trygga 
i sitt bostadsområde än boende i övriga delar av staden. Liksom att gängrelaterad 
brottslighet upplevs som ett problem i bostadsområdet.  
 
Ett område som den upplevda tryggheten samt graden av effektivitet för olika 
sorts motåtgärder är emellertid i sig inget som uppenbart kan påvisas genom 
statistik eller forskning. Forskning är nämligen inte nödvändigtvis en direkt spegel 
av verkligheten utan bedrivs och tolkas utifrån olika perspektiv.  
I vår roll som direkt, eller indirekt, folkvalda uppfattar vi de signaler som vi fått 
av de boende i stadsdelen att åtgärder såsom utökad uniformerad närvaro skulle 
öka den upplevda tryggheten. Inte minst mot bakgrund av den senaste tidens 
uppgång av grov brottslighet till en nivå som tidigare inte förekommit i Sverige. 
 

Karl Johan Nordensten (MP) anmäler följande protokollsanteckning från MP, V 
och FI: 
”Vi tackar förvaltningen för ett bra och utförligt svar angående trygghetsarbetet 
som redan görs i stadsdelen. I dessa frågor är det av yttersta vikt med ett 
kunskapsbaserat arbetssätt och att göra åtgärder som verkligen har effekt. Vi delar 
förvaltningens uppfattning om att fortsatt fokus därför bör ligga på förebyggande 
sociala insatser, snarare än på väktare och övervakningskameror, och ställer oss 
positiva till de förslagen som föreslås med förstärkta insatser inom dessa 
områden.” 
__________ 
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§ 265 N132-0488/20 

Hemställan till byggnadsnämnden och fastighetsnämnden 
angående utveckling av Bellevue industriområde 
 

Ärendet  
Bellevue Industriområde är ett litet område med mycket speciella förutsättningar. 
Det ligger mellan stora utvecklingsområden, nybyggda bostadsrätter och befintlig 
stad. Området har flera tillgångar och möjligheter, men dessa kommer i skuggan 
av olika problem och negativa företeelser som präglar intrycket av området och 
som leder till stor frustration hos lokala aktörer, fastighetsägare och verksamheter, 
liksom hos närboende. Inget tyder på att problemen i området kommer att lösa sig 
av sig självt.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till 

byggnadsnämnden att ge ett besked om detaljplaneläggning av området 
Bellevue Industriområde 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till 
fastighetsnämnden att köpa in fastigheten Kviberg 3:5 för Göteborg Stads 
räkning 

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att hemställa till 
byggnadsnämnden och fastighetsnämnden att ta initiativ till att 
tillsammans med BID Gamlestaden och de lokala fastighetsägarna arbeta 
fram en vision för områdets utveckling, som tillvaratar områdets värden 
och möjliggör positiv utveckling i den riktning som utmålas i Fördjupade 
Översiktsplanen Gamlestaden-Bagaregården från 2006 (Dnr 675/02) 

 

Protokollsanteckning 
Stina Sewén (FI) anmäler följande protokollsanteckning från FI, V och MP: 
 

”Vi ställer oss bakom förslaget.  
Vi ser positivt på att staden köper upp Fastigheten Kviberg 3:5 eftersom det råder 
stor brist på lokaler i staden och nuvarande ägare vill sälja.  
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Vi anser att det behövs en förändring i Bellevue industriområde vad det gäller 
trafiksituation och nedskräpning. Vi känner dock en oro för att området ska 
gentrifieras och tränga undan verksamheter som är av stor vikt för många av våra 
invånare. Det är viktigt att staden utformas av berörda utifrån olika behov och 
önskemål och att även relativt centrala områden i staden ger plats för olika typer 
av verksamhet.  
 
I förslaget står det att ”De verksamheter som bedrivs i området bör inventeras, så 
att de som är bevaransvärda och som bidrar positivt till områdets atmosfär 
identifieras.”. Vi vill understryka vikten av normmedveten i detta. Vad som anses 
bevaransvärt och positivt är inte givet och självklart utan något det råder olika 
uppfattningar om beroende om vem som tillfrågas.  
 
Vi vill därför ytterligare betona vikten av att områdets fortsatta utveckling 
behöver ske i samråd med fler verksamma och berörda i området, inte endast av 
fastighetsägare och BID Gamlestaden, för att bevara och utveckla den mångfald 
som präglar området. Vi ser samtidigt ett behov av att öka tillgängligheten och 
tryggheten i området.” 

___________ 

Expedieras 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
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§ 266 N132-0812/20 

Svar på remiss avseende produktionsplan Bostäder för 
personer med funktionsnedsättning Behovs- och 
produktionsplan 2021-2024 
 

Ärendet  
Förslag till Behovs- och produktionsplan 2021-2024 Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning har inkommit från SDN Örgryte-Härlanda för yttrande av 
stadsdelsnämnden senast den 28 oktober 2020.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-22. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att tillstyrka förslag till Behovs- och 
produktionsplan 2021-2024 Bostäder för personer med funktionsnedsättning.   

___________ 

Expedieras 
SDN Örgryte-Härlanda 
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§ 267 N132-0810/20 

Avtal för familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 
SDN Östra Göteborg 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till ett nytt samverkansavtal med 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) avseende familjecentrerat 
arbetssätt och familjecentraler i SDN Östra Göteborg under 2021. 
Stadsdelsnämnden behöver också ta ställning till en överenskommelse om 
delfinansiering av samverkansavtalet mellan förskoleförvaltningen och SDN 
Östra Göteborg.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-25. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att teckna ett nytt ettårigt 

samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i SDN 
Östra Göteborg i 12 månader till och med den 31 december 2021 under 
förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd (HSNG).  

2. Stadsdelsnämnden godkänner överenskommelse om delfinansiering av 
samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler för 
perioden den 1 januari 2021 till den 31 december 2021 mellan 
förskoleförvaltningen och SDN Östra Göteborg.  

___________ 

Expedieras 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
Förskoleförvaltningen 
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§ 268 N132-0840/20 

Överlämnande av allmänna handlingar till nya eller befintliga 
nämnder 
 

Ärendet  
Den 1 januari 2021 övergår ansvaret för stadsdelsnämndernas och social 
resursnämnds verksamheter till sex nya nämnder och fem befintliga nämnder i 
Göteborgs Stad. För att mottagande, både nya och befintliga, nämnder obehindrat 
ska kunna ta över och driva verksamheten vidare krävs att vissa allmänna 
handlingar överlämnas eller överlämnas och införlivas från stadsdelsnämnden till 
mottagande nämnds arkiv. Syftet är att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten 
så att till exempel brukare, omsorgstagare, barn, ungdomar och personal påverkas 
av verksamhetsövergången i så liten utsträckning som möjligt.  
Vid överlämnandet övertar de mottagande nämnderna fulla ansvaret för de 
överlämnade handlingarna. Stadsdelsnämnden framställer genom detta 
tjänsteutlåtande till Arkivnämnden om att överlämna eller överlämna och införliva 
allmänna handlingar. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-29. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar 

1. Östra Göteborg stadsdelsnämnd 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.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

___________ 

Expedieras 
Arkivnämnden 
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§ 269 N132-0777/20 

Kulturhuset Bergsjön - Lägesrapport inför överlämnande av 
ansvar till kulturförvaltningen den 1 januari 2021 
 

Ärendet  
I samband med den pågående omorganisationen i Göteborgs Stad då 
stadsdelsnämnden upphör övergår ansvaret för fortsatta förberedelser under 
byggtiden och kommande drift av Kulturhuset Bergsjön till kulturnämnden. Detta 
ärende är därför en lägesrapport till den avlämnande nämnden rörande 
ekonomiska förutsättningar, verksamhetsplanering knutna till Kulturhuset 
Bergsjön. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-11. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar informationen till protokollet.   

___________ 
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§ 270 N132-0801/20 

Utvärdering ferieprocessen 2020 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden efterfrågade på augustimötet en redovisning av arbetet med 
feriejobben 2020. Förvaltningen redovisar nu arbetet med ferieprocessen, antal 
platser och arbetsplatser, lärdomar inför kommande år och det utökade uppdrag 
som HR-avdelningen fick inför sommaren att hitta ytterligare platser för feriejobb.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-23. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar redovisningen av ferieprocessen 
2020.  

___________ 
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§ 271   

Val av representanter till Rådet för barn- och ungdomsfrågors 
möte 26 november 2020 
 

Ärendet  
Enligt reglementet för rådet för barn- och ungdomsfrågor ska minst två 
representanter från stadsdelsnämnden delta vid rådets möten. 
Rådets nästa möte genomförs torsdag 26 november kl. 17:30 på Ungdomens Hus, 
Radar 72. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att utse följande personer som 
representanter vid rådet för barn- och ungdomsfrågors möte 26 november: 
 
Anneli Eriksson (S) 
Cengiz Savran (M) 
Lennart Hansson (FI) 
Abdelmajid Berzouami (D) 
Sylvia Håkansson (SD) 

___________ 

Expedieras 
Rådet för barn- och ungdomsfrågor 
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§ 272   

Redovisning av granskning av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
Frida Tånghag (V) har granskat Stadsdelsdirektörens beslut daterat 2020-06-25 -  
Dokumenthanteringsplan för Stadsdelsnämnd Östra Göteborg 2016-2020, N132-
0607/20. 

Hon har inget att erinra. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna redovisningen till 
protokollet.  

___________ 
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§ 273 N132-0012/20 

Redovisning av fattade delegationsbeslut och anmälan av 
inkomna skrivelser 2020-10-20 
 

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

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-07. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna föreliggande redovisning 
till protokollet  
___________ 
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§ 274   

Val av granskare av delegationsbeslut. 
 

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

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att utse Willy Kiela (S) som granskare 
för dagens redovisning. 

___________ 
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§ 275   

Stadsdelsdirektören informerar 
 
Ärendet  
Stadsdelsdirektör Gitte Caous lämnar följande information: 
 

- Ny nämndorganisation 2021 
Presentation av aktuell information av arbetet inför ny nämndorganisation. 
Samtliga chefer och nästan alla medarbetare har fått besked om sina nya 
befattningar. Den 25 november kommer informationsmöten att hållas med 
samtliga nya nämnder på Stadsledningskontoret. 

- Avslutning med stadsdelsnämnden 
Nämndens sista sammanträde, 15 december, genomförs på ordinarie tid och plats 
och avslutas med julbord på Ullevi konferens. 

- Flygresor inom förvaltningen 
Nämnden har tidigare efterfrågat om de flygresor som görs av förvaltningen 
följer gällande riktlinjer och är tydligt motiverade. Förvaltningen svarar att man, 
efter genomgång, kan konstatera att man brister i vissa avseenden och att man har 
vidtagit åtgärder för att säkerställa att gällande riktlinjer följs och att flygresor 
endast genomförs undantagsvis och då särskilt motiverade. 

- Val till ungdomsfullmäktige 
Gilbert Larsson, Metodutvecklare Ungt Inflytande, informerar om arbetet med 
Ungdomsfullmäktige i Östra Göteborg. Valet år 2020 är den 6-16 november och 
för att kunna bli ledamot eller ersättare krävs att man är folkbokförd i Göteborg 
och har börjat årskurs 6 och är högst 17 år. 

- Utvärdering utvecklingsprogram 
Under 2018-2020 har samtliga chefer i stadsdelsförvaltningen medverkat i ett 
chefsutvecklingsprogram, som avslutades den 1 oktober. Syftet med programmet 
var att skapa en förståelse för Östra Göteborgs utmaningar, stadens utmaningar 
och därmed också för medborgarnas behov. 

- Trygghetsundersökning 
Stadsdelsdirektören informerar om att förvaltningen kommer att genomföra en 
trygghetsundersökning under 2020.  
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar informationen till 
protokollet. 
___________ 
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§ 276   

Information och rapporter från nämndens ledamöter 
 

Ärendet  
Stina Sewén (FI) informerar om att hon deltog vid det senaste möte med rådet för 
barn- och ungdomsfrågor. Ungdomarna framförde där att dom ser det som viktigt 
att ungdomsråden förblir lokala i den form de är idag även i den kommande 
nämndorganisationen. 
 
Vidare informerar Stina om sitt deltagande i webbutbildningen ”Den 
kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetsprocessen”, som arrangerades av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utbildningen var givande, hade ett bra upplägg 
och var kunskapshöjande. 
 
Peter Mattiasson (M) informerar att han, tillsammans med Cengiz Savran, Ewa 
Jablonska, Anneli Eriksson och Lena Landén-Ohlsson, deltog på utbildningen  
Familjecentrerat arbetssätt (FCA), som arrangerades av Göteborgs stad 
tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet. 
___________ 
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§ 277   

Anmälan av stadsdelsnämnden Östra Göteborgs 
individutskotts protokoll 16 och 30 september 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott föreligger. 

Handling 
Protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott 16 och 30 september 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 278   

Anmälan av protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 
den 9 och 23 september 2020 
 

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

Handling 
Protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp 9 och 23 september 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 279   

Anmälan av protokoll från lokala Pensionärsrådet den 16 
september 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet föreligger. 

Handling 
Protokoll från lokala pensionärsrådet 16 september 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 280   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård den 8 september 2020 
 

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

Handling 
Protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård den 8 september 
2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 281   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och 
familjeomsorg samt funktionshinder (Stöd och 
försörjning/Bistånd och Service) den 1 och 22 september 
2020 
 

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

Handling 
Protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder  
1 och 22 september 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 282   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och 
familjeomsorg samt funktionshinder (Boende, daglig 
verksamhet och stöd) 1 september 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt 
funktionshinder (Boende, daglig verksamhet och stöd) föreligger. 

Handling 
Protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder 
(Boende, daglig verksamhet och stöd) 1 september 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 283   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Samhälle och kultur 
den 11 juni och 20 augusti 2020 
 

Ärendet  
Protokoll från LSG sektor Samhälle och kultur föreligger. 

Handling 
Protokoll från sektor Samhälle och kultur den 11 juni och 20 augusti 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 284   

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäldes under mötet.  
___________ 
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§ 285   

Ställningstagande faderskapsutredning - MA 
 

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

______________ 
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§ 286   

Ställningstagande faderskapsutredning - NCFC 
 

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

______________ 
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§ 287   

Nedläggning av faderskapsutredning - LBH 
 

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

______________ 
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§ 288   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - AF 
 

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

______________ 
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§ 289   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - OOA 
 

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

______________ 
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§ 290   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - JOA 
 

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

______________ 
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§ 291   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - AEC 
 

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

______________ 

 


