
 

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll 1 (28)

  

  

Tid: 15:00-18:05 
Plats: Kulturhuset Vingen (biograf ”Måsen”), Amhults torg 7 
Paragrafer: 186-210 

Närvarande 

Ledamöter 
Rickard Eriksson (M) Ordförande        
Birgitta Ling Fransson (L) Förste vice ordförande                                                                                
Andreas Hernbo (MP) Andre vice ordförande                                                                                                                     
Karin Johansson (V) §§ 186-191, 193-210 
Anders Torwald (D) §§ 186-191, 193-210 
Oskar Holm (M)                                                                                                                                  
Eva Svensson (D) 
Patrik Helgeson (V)                                                                                                                         
Håkan Lösnitz (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Gladys Velarde (S) 
Anita Kjessler (L) § 192 
Abdullahi Mohamed (MP) § 192 
Fredrik Brunzell (S) 

Övriga ersättare 
Anita Kjessler (L) §§ 186-191, 193-210 
Abdullahi Mohamed (MP) §§ 186-191, 193-210 
Mikael Karlsson (SD) §§ 186-209 

Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Sergio Garay, sektorchef Individ- och familjeomsorg samt Funktions-
hinder Monica Sörensson, tf sektorchefer Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Maria 
Stenmark och Petra Matsson, sektorchef Kultur och service Michael Göransson, 
förvaltningscontroller Åsa Svensson, Stabschef Lile P Boschewska, tf kommunikations-
chef Åsa Henskog, kanslichef Johanna Olsson Marshall, nämndsekreterare Viktor 
Jakobsson Rikenberg, områdeschef Bistånd och service Carina Eriksson §§ 186-200, 
områdeschef Arbetsmarknad och sysselsättning Maria Balaban §§ 186-200, 
kommunikatör Jakob Säw 

Övriga närvarande på distans (via Skype) 
Enhetschef för offentlig utemiljö på Park- och naturförvaltningen Ingela Gustafsson § 
195 

Personalföreträdare 
Matti Karppala (Kommunal), Anders Albihn (SACO), Cecilia Jähnke (TCO/Vision) 
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Justeringsdag: 2020-09-02 
 

Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 
Rickard Eriksson (M) 
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Andreas Hernbo (MP) 
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§ 186   

Upprop av ledamöter och ersättare. 
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg ropar upp ledamöter och ersättare som 
har kallats till stadsdelsnämndens sammanträde den 25 augusti 2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att uppropet antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 187   

Fastställande av dagordning. 
Gladys Velarde (S) anmäler fråga om medverkan på distans för ledamöter och ersättare i 
stadsdelsnämnden som tillhör riskgrupper för covid-19, vilket tas upp under punkt 25 
”Övrigt” (§ 210) i dagordningen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen med ovanstående tillägg avseende 
fråga om medverkan på distans. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att dagordningen fastställs med det ovanstående 
tillägget. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 188   

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 
Protokollet från sammanträdet den 25 augusti 2020 ska enligt reglemente för Göteborgs 
stadsdelsnämnder justeras av ordförande och en ledamot. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden utser andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) att jämte 
ordförande Rickard Eriksson (M) justera protokollet. Tid fastställs till klockan 
13:00, datum till den 2 september 2020 och plats till Höstvädersgatan 1. 

Yrkanden 
Gladys Velarde (S) yrkar att andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) jämte 
ordförande Rickard Eriksson (M) ska justera dagens protokoll. 

Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att tid fastställs till klockan 13:00, datum till den 
2 september 2020 och plats till Höstvädersgatan 1. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 189   

Anmälan av jäv. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något 
ärende på sammanträdet den 25 augusti 2020 kan anmäla det under denna punkt. 

Karin Johansson (V) anmäler jäv under punkt 7 ”Anmälan av protokoll från 
stadsdelsnämndens individutskott” (§ 192) i dagordningen.  

Anders Torwald (D) anmäler jäv under punkt 7 ”Anmälan av protokoll från 
stadsdelsnämndens individutskott” (§ 192) i dagordningen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar Karin Johanssons (V) och Anders Torwalds (D) 
anmälan av jäv till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att anmälan av jäv antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 190   

Anmälan av delegationsbeslut. 
Vid sammanträdet den 25 augusti 2020 anmäls följande fattade delegationsbeslut till 
stadsdelsnämnden: 

Svar på remiss från Tillståndsenheten gällande alkoholservering, Restaurang Höjden, 
Volvo Jakobsväg 3 Göteborg (N138-0392/20) 

Yttrande gällande granskning av detaljplan för bostäder vid Hjälvik i Öckerö kommun 
(N138-0500/17) 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av ovanstående delegationsbeslut till 
protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att delegationsbesluten antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 191   

Anmälan av ordförandebeslut. 
Vid sammanträdet den 25 augusti 2020 anmäls följande fattade ordförandebeslut: 

Tillsättning av tillförordnad stadsdelsdirektör vid eventuell frånvaro, till och med 2020-
09-16 (N138-0019/20) 

Godkännande av tjänsteresa utanför Norden den 2020-07-07, Enheten för Barn, unga och 
familj, 2 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av ovanstående ordförandebeslut till 
protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att ordförandebesluten antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 2 september2020. 
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§ 192   

Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens individutskott. 
Vid sammanträdet den 25 augusti 2020 anmäls följande upprättade protokoll från 
stadsdelsnämndens individutskott till stadsdelsnämnden: 

SDN IU protokoll 2020-06-10 
SDN IU protokoll 2020-06-24 
SDN IU protokoll 2020-06-30 
SDN IU protokoll 2020-07-08 
SDN IU protokoll 2020-07-22 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens 
individutskott till protokollet. 

Jäv 
Karin Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte under ärendet. Anders Torwald (D) 
anmäler jäv och deltar inte under ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att individutskottets protokoll antecknas till 
protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 193 

Inkomna skrivelser och handlingar. 
Vid sammanträdet den 25 augusti 2020 föreligger följande inkomna skrivelser och andra 
angelägna handlingar för stadsdelsnämnden: 

SDN Västra Hisingens presidium 
Anteckningar från möte 2020-08-11 
Skrivelse till stadsdirektören gällande journalsystemet PMO och avtal om 
kommungemensamma interna tjänster (N138-0190/20) 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Protokoll från möte 2020-08-18 

Kommunstyrelsen 
Snabbprotokoll 2020-06-17 
Snabbprotokoll 2020-08-19 

Intraservice 
Tilldelningsbeslut av dataskyddsombud för SDN Västra Hisingen (N138-0357/20) 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna skrivelser och andra angelägna handlingar 
ovan till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att skrivelserna och handlingarna antecknas till 
protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 194   

Information om kostsamma placeringar inom socialtjänsten. 
Sedan tidigare har stadsdelsnämnden önskat information om de kostnader som social-
tjänsten har för placeringar av klienter på olika stödboenden. Områdeschef Bistånd och 
service Carina Eriksson går igenom stadengemensamma SPINK vars syfte är att minska 
kostnaderna, öka kvaliteten och gynna seriösa leverantörer. Leverantör som 
rekommenderas ska ha ledig plats, dygnspriset för placeringen ska vara rimligt och 
rekommendationen ska vara kvalitetssäkrad. Målet med SPINK är en kostnadsbesparing 
på cirka fem procent över staden.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om kostsamma placeringar inom 
socialtjänsten till protokollet.  

Tidigare behandling 
Stadsdelsnämnden bordlade ärendet på sammanträdet den 16 juni 2020 § 167. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om kostsamma placeringar 
inom socialtjänsten antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 195   

Information från Park- och naturförvaltningen om ned-
skräpning av och trängsel på offentliga platser i stadsdelen 
under sommaren. 
Enhetschef för offentlig utemiljö på Park- och naturförvaltningen Ingela Gustafsson 
närvarar på distans. Information utgår till stadsdelsnämnden om nedskräpning av och 
trängsel på framför allt badplatser i Torslanda under sommaren. 

Park- och naturförvaltningen medverkar efter önskemål från presidiet på mötet den 11 
augusti 2020 p 11b. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen från Park- och naturförvaltningen 
gällande nedskräpning av och trängsel på badplatser i Torslanda till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen från Park- och natur-
förvaltningen antecknas till protokollet.  

Justering 
Den 2 september 2020.  
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§ 196   

Information om sekretess mellan förtroendevalda i och 
utanför stadsdelsnämndens individutskott. 
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg informerar om sekretess mellan för-
troendevalda i ärenden som omfattas av sekretess. Presidiet önskade på mötet den 11 
augusti 2020 p 7 att stadsdelsnämnden skulle delges detta. 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen utgör en egen myndighet inom Göteborgs Stad, med 
ansvar för socialtjänst, funktionshinder och hälso- och sjukvård (Reglemente för Göte-
borgs stadsdelsnämnder 2 kap 1 §, Kommunallag 6 kap 2 §). Inom dessa verksamheter 
hanteras uppgifter som till stor del omfattas av sekretess och som inte ska spridas utanför 
myndigheten annat än i de undantag som anges i lag (Offentlighets- och sekretesslag 6 
kap). En förtroendevald i Västra Hisingens stadsdelsnämnd får därmed inte föra vidare 
uppgifter om enskilds förhållande inom exempelvis socialtjänsten till en förtroendevald i 
fullmäktige eller i annan nämnd (Offentlighets- och sekretesslag 8 kap).  

I stadsdelsnämnden Västra Hisingen är dock beslutsfattande delegerat till individutskottet 
i vissa ärenden inom socialtjänst, funktionshinder och hälso- och sjukvård (Socialtjänst-
lag 10 kap 4 och 5 §§). Enbart ett mindre antal av de förtroendevalda i stadsdelsnämnden 
är invalda i individutskottet, men hela stadsdelsnämnden är i laglig mening socialnämnd. 
Detta innebär att förtroendevalda som tjänstgör i individutskottet vid behov kan föra 
vidare uppgifter i ärenden som individutskottet beslutar om, till förtroendevalda som 
själva inte tjänstgör i individutskottet. I det avseendet bryter man alltså inte mot sekretess 
inom stadsdels- eller socialnämnden Västra Hisingen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar information om sekretess mellan förtroendevalda i 
och utanför stadsdelsnämndens individutskott till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om sekretess för 
förtroendevalda antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 197, N138-0190/20 

Skrivelse till Intraservice gällande införandet av 
journalsystemet PMO. 
Vid en granskning som utfördes av stadsdelsnämndens dataskyddsombud konstaterades 
brister i den konsekvensbedömning som hade genomförts av Intraservice vid införandet 
av journalsystemet PMO. Intraservice bör som tjänsteleverantör av stadengemensamma 
IT-system tillse att en konsekvensbedömning snarast finns på plats.  

Beslut  
1. Stadsdelsnämnden tillskriver nämnden för Intraservice gällande journalsystemet 

PMO och arbetet med konsekvensbedömning enligt Dataskyddsförordningen, 
enligt stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.   

2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 12 augusti 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillskriver 
nämnden för Intraservice gällande journalsystemet PMO och arbetet med konsekvens-
bedömning enligt Dataskyddsförordningen, enligt stadsdelsförvaltningens 
tjänsteutlåtande och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
tillskriva nämnden för Intraservice om journalsystemet PMO och arbetet med 
konsekvensbedömning enligt Dataskyddsförordningen. 

Justering 
Den 25 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Intraservice. 
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§ 198, N138-0085/20 

Ekonomisk lägesrapport januari-juli 2020. 
I enlighet med Kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämnden Västra Hisingens 
rapporteringsplan har en ekonomisk lägesrapport upprättats, i vilken ekonomiskt utfall för 
perioden och prognos för helåret ingår. Resultatet för perioden januari till juli månad 
2020 är ett underskott på 3,5 miljoner kronor, och för året prognostiseras ett resultat 
enligt budget.  

Stadsdelsförvaltningen informerar på sammanträdet även om de ekonomiska avvikelserna 
inom funktionshinder och om försörjningsstöd. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner ekonomisk lägesrapport januari-juli 2020. 
2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 15 augusti 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en till-
hörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 
ekonomisk lägesrapport januari-juli 2020 och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
godkänna ekonomisk lägesrapport januari-juli 2020.  

Justering  
Den 25 augusti 2020. 
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§ 199, N138-0534/19 

Granskningsrapport avseende intern styrning och kontroll 
2020. 
Stadsdelsnämnden har ansvaret för den interna kontrollen och ska enligt Kommun-
fullmäktiges riktlinjer tillse att en intern kontrollplan med granskningsrapport upprättas 
årligen. Under 2020 granskas bristen på juridisk kompetens, området informations-
säkerhet, kompetensförsörjningen inom äldreomsorg och lagen om anställningstrygghet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden godkänner granskningsrapport intern styrning och kontroll 
Västra Hisingen 2020.  

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 10 juni 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 
granskningsrapport intern styrning och kontroll Västra Hisingen 2020. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
godkänna granskningsrapport om intern styrning och kontroll 2020. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 200, N138-0360/20 

Extra uppföljning till stadsledningskontoret med anledning av 
covid-19. 
Kommunstyrelsen har beslutat om en extra uppföljning från stadens förvaltningar och 
bolag med anledning av pandemin kopplad till covid-19. Syftet är att få viktig 
styrinformation i ett tidigt skede innan ordinarie uppföljning per augusti månad.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om extra uppföljning med anledning 
av covid-19 till protokollet.  

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 23 juni 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antecknar 
informationen om extra uppföljning med anledning av covid-19 till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
anteckna informationen om extra uppföljning till protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 201, N138-0315/20 

Återrapportering till stadsdelsnämnden angående åtgärder 
för att minska smittspridning och förbättra arbetsmiljön. 
Stadsdelsnämnden har gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åt-
gärder för att minska smittspridning och stärka arbetsmiljön inom äldreomsorg, 
funktionshinder och socialtjänst. Stadsdelsförvaltningen återkommer nu med en samlad 
återrapportering avseende de hittills vidtagna åtgärderna. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapportering angående åtgärder för 
att minska smittspridning och förbättra arbetsmiljön.  

Tidigare behandling 
Stadsdelsnämnden beslutade i ärendet den 26 maj 2020 § 175 och den 16 juni 2020 § 
175. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 25 juni 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med sex 
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 
förvaltningens rapportering angående åtgärder för att minska smittspridning och förbättra 
arbetsmiljön.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
godkänna rapporteringen om vidtagna åtgärder mot smittspridning och för bättre 
arbetsmiljö. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 202, N138-0555/19 

Delegation av beslutanderätt i individutskottets och 
stadsdelsnämndens ställe 2020. 
Med anledning av den pågående pandemin kopplad till covid-19 är det lämpligt att ge fler 
ledamöter rätt att fatta beslut i vissa brådskande sociala ärenden för att minska sårbar-
heten vid eventuell sjukdom eller frånvaro. Ersättare i stadsdelsnämnden kan inte ges 
denna beslutanderätt.  

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden förordnar om samt delegerar beslutanderätt även till förste 
vice ordförande Birgitta Ling Fransson (L) och andre vice ordförande Andreas 
Hernbo (MP) jämte ordförande Rickard Eriksson (M), Christer Gustafsson (S), 
Eva Svensson (D) och Patrik Helgeson (V) i ärenden som anges i bilagan som är 
så brådskande att individutskottets eller stadsdelsnämndens beslut inte kan 
avvaktas. 
Beslutanderätten gäller i följande ordning: 1. Ordförande Rickard Eriksson (M) 2. 
Christer Gustafsson (S) 3. Eva Svensson (D) 4. Patrik Helgeson (V) 5. Förste 
vice ordförande Birgitta Ling Fransson (L) 6. Andre vice ordförande Andreas 
Hernbo (MP). 

2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Stadsdelsnämnden har den 7 augusti 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förordnar om 
samt delegerar beslutanderätt även till (namn) och (namn) jämte ordförande Rickard 
Eriksson (M), Christer Gustafsson (S), Eva Svensson (D) och Patrik Helgeson (V) i 
ärenden som anges i bilagan som är så brådskande att individutskottets eller stadsdels-
nämndens beslut inte kan avvaktas - beslutanderätten gäller i följande ordning: 1. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) 2. Christer Gustafsson (S) 3. Eva Svensson (D) 4. 
Patrik Helgeson (V) 5. (namn) 6. (namn) och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag samt att 
förste vice ordförande Birgitta Ling Fransson (L) ges beslutanderätten med plats fem i 
ordningen och andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) ges beslutanderätten med 
plats sex i ordningen. 

Justering 
Den 25 augusti 2020. 
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§ 203 N138-0380/20 

Samråd gällande detaljplan för Södra Långesands industri-
område i Öckerö kommun. 
En remiss från Öckerö kommun har inkommit till stadsdelsförvaltning, med sista svars-
datum den 14 augusti 2020. Ärendet avser en utökning och komplettering av det 
befintliga verksamhetsområdet Långesand och Södra Långesand med inriktning mot icke-
störande verksamheter av mindre eller medelstor art. Stadsdelsförvaltningen har bedömt 
planförslaget utifrån om det kommer att påverka trafiksituationen längs väg 155 i 
Torslanda. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen och översänder remissvaret till Öckerö 

kommun. 
2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningen har den 30 juli 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande. Stadsdels-
förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker remissen och översänder 
remissvaret till Öckerö kommun och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att remissen om planförslaget för Långesand och 
Södra Långesand i Öckerö kommun tillstyrks. 

Justering 
Den 25 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Öckerö kommun. 
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§ 204, N138-0271/20 

Remiss från Kommunstyrelsen gällande motion av Daniel 
Bernmar (V) om stjärnmärkning av stadens äldreomsorgs-
verksamheter. 
En remiss har inkommit till stadsdelsförvaltningen från Kommunstyrelsen, med sista 
svarsdag den 30 september 2020. Ärendet avser en motion av Daniel Bernmar (V) som 
har gått till utvalda stadsdelar och som gäller en plan för att stjärnmärka stadens äldre-
omsorgsverksamheter. Stadsdelsförvaltningen anser att utbildningsmodellen i fråga kan 
stärka upp och säkerställa kompetens hos personal inom demens samt ge kunskap och 
verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetet.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen gällande att Kommunstyrelsen får i 

uppdrag att utarbeta en plan för att stjärnmärka stadens 
äldreomsorgsverksamheter. 

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 
Kommunstyrelsen som sitt eget yttrande.  

Handlingar 
Stadsdelsnämnden har den 15 juni 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 
bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen gällande 
att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan för att stjärnmärka stadens 
äldreomsorgsverksamheter och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 
Kommunstyrelsen som sitt eget yttrande.  

Yrkanden 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar med instämmande av M och L att motionen om 
stjärnmärkning av äldreomsorgsverksamheter avstyrks.  

Patrik Helgesson (V) yrkar att motionen tillstyrks enligt stadsdelsförvaltningens förslag 
till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande Rickard Eriksson (M) ställer proposition på yrkandena gällande motionen om 
stjärnmärkning av äldreomsorgsverksamheter, och finner att Patrik Helgessons (V) 
yrkande att tillstyrka motionen vinner bifall. 

Protokollsanteckning 
En skriftlig protokollsanteckning inkommer från M och L:  
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Forts. § 204 

”Vi anser att det kan finnas en idé att brukarna får bättre underlag för sina beslut vilket 
boende man önskar, men anser att tidpunkten för detta är mycket dålig för närvarande 
med anledning av pandemin och även med anledning av omorganisationen till nya 
nämnder.” 

Justering 
Den 2 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 205   

Yrkande S. Social interaktion för äldre. 
S yrkar att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att skapa fysiska och tekniska lösningar 
som kan användas inom äldreomsorgen, för att skapa mer social interaktion för isolerade 
riskgrupper för covid-19 under pandemin. 

Stadsdelsförvaltningen har till nästkommande sammanträde möjlighet återkomma med en 
skriftlig redovisning av hur dessa lösningar ser ut i dag. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden bordlägger yrkande från S, protokollsbilaga 1, om att skapa 
mer social interaktion inom äldreomsorgen under pandemin. Ärendet tas upp igen 
på sammanträdet den 22 september 2020. 

Tidigare behandling 
Stadsdelsnämnden bordlade ärendet på sammanträde den 26 maj 2020 § 145 och den 16 
juni 2020 § 177.  

Handling 
Ett skriftligt yrkande daterat den 26 maj 2020 har inkommit från S, protokollsbilaga 1, 
om att skapa mer social interaktion inom äldreomsorgen under pandemin. 

Yrkande 
Gladys Velarde (S) yrkar att yrkandet från S gällande mer social interaktion inom 
äldreomsorgen bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Justering 
Den 2 september 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Västra Hisingen 

 

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll 24 (28)

  

  

§ 206   

Yrkande SD. Användning av skyddsutrustning inom 
äldreomsorgen.  
SD yrkar att stadsdelsdirektören ska ges i uppdrag att tillse att personal som arbetar på 
äldreboenden och inom hemtjänsten använder visir och munskydd, om anhöriga så önskar 
för att minimera risken för smitta.  

Stadsdelsförvaltningen har till nästkommande sammanträde möjlighet återkomma med en 
muntlig presentation av hur denna användning ser ut i dag. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden bordlägger yrkande från SD, protokollsbilaga 2, att visir och 
munskydd ska användas på äldreboende och inom hemtjänst om anhöriga så 
önskar. Ärendet tas upp igen på sammanträdet den 22 september 2020. 

Tidigare behandling 
Stadsdelsnämnden bordlade ärendet på sammanträdet den 16 juni 2020 § 176. 

Handlingar 
Ett skriftligt yrkande daterat den 16 juni 2020 har inkommit från SD, protokollsbilaga 2, 
gällande användning av visir och munskydd för personal som arbetar på äldreboenden 
och inom hemtjänsten. 

Yrkande 
Håkan Lösnitz (SD) yrkar bordläggning av yrkande från SD, protokollsbilaga 2, att visir 
och munskydd ska användas på äldreboende och inom hemtjänst om anhöriga så önskar. 

Justering 
Den 2 september 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Västra Hisingen 

 

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll 25 (28)

  

  

§ 207, N138-0003/20 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020-08-25. 
Redovisningen av till stadsdelsförvaltningen inkomna synpunkter sker inför 
stadsdelsnämnden varje ordinarie sammanträde. Under perioden har totalt tjugosex 
synpunkter inkommit, och samtliga har besvarats. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna synpunkter till protokollet.  

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 28 juli 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antecknar 
inkomna synpunkter till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 
synpunkterna antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 208   

Stadsdelsdirektörens information. 
Stadsdelsdirektör Sergio Garay meddelar att polisen har gått upp i stabsläge med 
anledning av den senaste tidens skjutningar i Angered, Backa och Biskopsgården. Polisen 
kopplar dessa händelser till pågående territoriella konflikter mellan gängkriminella. Från 
stadsdelsförvaltningens sida har man rutiner för att snabbt kunna bryta arbetet inom bland 
annat hemtjänsten vid skjutningar, för att minimera riskerna för medarbetare som 
eventuellt finns i området.  

Stadsdelsdirektör Sergio Garay informerar även om att medborgarkontoret nu har öppnat 
sin verksamhet på Höstvädersgatan 3 för invånare igen. Lokalerna är mindre än de man 
huserade i tidigare, men man har med anledning av covid-19 bokade besök för att 
minimera antalet invånare i lokalen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar stadsdelsdirektörens information om rutiner vid 
skjutningar och medborgarkontorets nya lokaler till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att stadsdelsdirektörens information antecknas 
till protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 
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§ 209   

Information om stadsdelsnämndernas framtida organisation. 
Stadsdelsdirektör Sergio Garay informerar om att det under augusti och september 
genomförs rekryteringar av de förvaltningsgemensamma tjänsterna inom HR, ekonomi 
och kansli. Därmed är bemanningsprocessen i princip klar för de nya förvaltningarna. 
Direktörsgruppen i staden planerar härefter för höstens arbetsordning där nuvarande och 
framtida uppdrag för medarbetare ska hanteras parallellt.   

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om stadsdelsnämndernas framtida 
organisation gällande rekrytering och kommande arbetsordning till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om omorganisationen 
antecknas till protokollet. 

Justering 
De 2 september 2020. 
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§ 210   

Övrigt. 
Gladys Velarde (S) undrar om det går att ordna någon form av medverkan på distans för 
de i stadsdelsnämnden som tillhör riskgrupper för covid-19 och därför inte har möjlighet 
att närvara på plats på sammanträden. Stabs-, HR- och Ekonomichef Lile P Boschewska 
ska undersöka hur andra stadsdelsförvaltningar eventuellt har löst detta, och kommer att 
återkomma till presidiet på deras möte den 8 september 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar övriga frågor och övrig information ovan till 
protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att frågorna och informationen antecknas till 
protokollet. 

Justering 
Den 2 september 2020. 

 


