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Tid: 17:00-18:07 
Plats: Gläntan, Kålltorpsgatan 2, Teams 
Paragrafer:  284-307 

Närvarande 
Ledamöter 
 Ordförande Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) 
1:e vice ordförande Tobias Björk (M) på distans 
2:e vice ordförande Ulf Carlsson (MP) 
Kerstin Brunnström (S) på distans  
Carina Örgård (V) på distans 
Tomas Sjulander (D) på distans 
Thore Backlund (S) på distans 
Susanne Grandin Biörnerud (M) på distans 
Kristina Carlsson (D) på distans §§ 290–307 
Lars Carlsson (V) på distans 
Agneta Kjaerbeck (SD) på distans 

Tjänstgörande ersättare 
Sigurd Walldal (D) tjänstgör för Kristina Carlsson (D) §§ 284–289 

Övriga ersättare 
Anne-Kristine Wilson (S) på distans 
Markus Kerttu (MP) på distans 
Roland Dahlström (S) på distans 
David Skansholm (L) på distans 
Sophia Nilsson (MP) på distans 

Övriga närvarande 
Annika Ljungh, tf. stadsdelsdirektör och sektorchef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, 
Anna Kihlén, nämndsekreterare  
Per-Olof Frick, tf. ekonomichef på distans 
Inge Olofsson, förvaltningscontroller och stabschef på distans 
Margareta Kjelldorff, tf. HR-chef på distans på distans 
Rose-Marie Karlsson, områdeschef individ och familjeomsorg samt funktionshinder på distans  
Tomas Dunér, sektorchef Samhälle och kultur på distans 
Allex Wennblom, områdeschef hälso-och sjukvård på distans 

Personalföreträdare 
Christina Wising (Kommunal), Helena Johansson (TCO) på distans 
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Justeringsdag:  2020-12-16 
 

Underskrifter 
 

 

 
 

 

  

Sekreterare 
Anna Kihlén 

 

Ordförande 
Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) 

Justerande 
Ulf Carlsson (MP) 
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§ 284   
Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreterare genomför upprop av närvarande ledamöter och ersättare. 

Tjänstgöring antecknas enligt protokollets förstasida. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar tjänstgöring till protokollet. 
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§ 285   
Fastställande av föredragningslistan och anmälan av övriga 
frågor 
Ordförande Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) anmäler punkt om avslutande ord för 
den här mandatperioden och nämndorganisationen. Punkten tas upp under övriga frågor i 
slutet av sammanträdet 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fastställer föredragningslistan med ovanstående 
tillägg. 
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§ 286   
Anmälan om jäv 
Ingen ledamot anmäler jäv. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 287   
Anmälan av ordförandebeslut om möjliggörande av 
distansdeltagande för SDN Örgryte-Härlanda 

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

Handling 
Ordförandebeslut, 2020-12-04 

Sammanfattning 
Folkhälsomyndighetens stärkta rekommendationer för Västra Götaland med anledning av 
covid-19 trädde i kraft i november 2020, därmed är bedömningen att ytterligare åtgärder 
behöver tas för att undvika smittspridning. För att minska trängsel samt undvika 
smittspridning bör alla ledamöter i nämnden få möjlighet delta på distans. Ordförande 
samt justerare deltar fysiskt på plats. 
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§ 288   
Presidiet informerar 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 

Sammanfattning 
-Susanne Grandin Biörnerud (M), ordförande i föreningsrådet presenterar årets mottagare 
av föreningsrådets stipendium. Tio unga ledare samt två föreningsledare inom 
föreningslivet har tilldelats stipendium. De tolv stipendiaterna har redan gratulerats av 
föreningsrådet och får sina diplom hemskickade via post på grund av att utdelningen inte 
kunde äga rum på sammanträdet utifrån coronapandemin. 

- Ordförande tackar alla lokala råd och medverkande deltagare för allt arbete, och 
engagemang de har bidragit med, för att förbättra för invånarna i stadsdelen under åren 
som varit. 

-Nämndsekreterare informerar att de nämndledamöter som inte har fortsatt uppdrag inom 
Göteborg stad ska lämna in sina iPads vid sista sammanträdet den 9 februari. De som 
fortsätter med politikeruppdrag behåller iPad. Mer information om detta skickas i 
samband med kallelsen till sista sammanträdet. 
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§ 289   
Stadsdelsdirektören informerar 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 

Sammanfattning 
Stadsdelsdirektören lämnar informerar om följande: 

- Kort sammanfattning av läget i stadsdelen utifrån covid-19. Just nu finns konstaterad 
smitta av Covid-19 på äldreboende i stadsdelen och smittspårning pågår. 
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om tillfälligt förlängt besöksförbud på alla 
äldreboenden i Göteborg till 22 december. Folkhälsomyndigheten kommer troligen fatta 
beslut om förlängt besöksstopp till den 12 januari 2021. Förvaltningen arbetar med 
förstärkt bemanning för att klara storhelgerna. Veckorapport kommer fortsätta fram till 
årsskiftet med fokus på aktuell smitta samt bemanning. 

-Dagverksamhet på det äldreboendet med pågående smitta kommer stänga från och med 
15 dec. 
  
-  Förvaltningscontroller Inge Olofsson informerar om dagens möte med 
kommunrevisionen. Hittills har inte revisionen för stadsdelen uppmärksammat några 
större avvikelser när det kommer till förvaltning som helhet under året. Det finns dock ett 
par förbättringsområden såsom hantering av avtal vid insats om skyddat boende. 
Verksamheten behöver göra vissa av åtgärder i den delen. Revisionsrapporten kommer 
för granskning i februari och hanteras i kommunfullmäktige. 
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§ 290 N133-0584/20 
 Anmälan av uppdrag: uppföljning av åtgärder beslutade 
utifrån coronapandemin 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar förvaltningens redovisning den 23 
november till protokollet och förklarar uppföljning av åtgärderna med anledning av 
coronapandemin som fullgjord. 

Sammanfattning  
Stadsdelsdirektören redovisade på föregående sammanträde den 23 november 
förvaltningens arbete med anledning av fattat ordförandebeslut den 13 november om 
åtgärder utifrån covid-19. Bildspel med berörda åtgärder skickades ut till nämnden för 
ytterligare information.  
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§ 291 N133-0024/20 
Ekonomirapport november 
 

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

Sammanfattning 
Denna månadsrapport är mindre omfattade än vanligt och redovisar enbart den 
ekonomiska resultatutvecklingen. Anledningen är den kommande omfattande rapport 
som göras i samband med årsbokslutet.  

Tidigare utvecklingen håller i sig också i november och månadens budgetavvikelse är den 
största hittills under året med +16,2 mkr. Den ackumulerade budgetavvikelsen för året är 
+60,4 mkr. Den ekonomiska situationen uppfattas fortsatt stabil.   

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-16 

 

 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-14 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 11 (26) 
   
   

§ 292 N133-0347/20 
 Bostäder för personer med funktionsnedsättning Behovs- 
och produktionsplan 2021–2024 
 

Beslut 
Resursnämnd Örgryte-Härlanda 

1. tillstyrker ”Behovs- och produktionsplan 2021-2024, Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning”  

2. överlämnar planen till kommande nämnd för funktionsstöd för fortsatt 
handläggning och hantering. 

3. översänder beslut som informationsärende till övriga stadsdelsnämnder, 
lokalnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Föreliggande ärende avser revidering av behovs- och produktionsplan avseende bostäder 
för personer med funktionsnedsättning. Planen redovisar stadens analyserade behov av 
bostäder med särskild service (BmSS) samt den planerade produktionen under en 
fyraårsperiod 2021-2024. Planen kommer också vara ett underlag för fortsatt planering av 
BmSS för nämnden för funktionsstöd från och med 2021.  

Förslaget till ”Behovs- och produktionsplan 2021-2024, Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning” har remitterats till övriga stadsdelsnämnder. Samtliga har lämnat 
synpunkter och tillstyrkt planen. Synpunkter från övriga stadsdelsnämnder har arbetats in 
i planen. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-24 

Protokollsutdrag skickas 
Stadsdelsnämnder, lokalnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden samt 
kommunstyrelsen. 
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§ 293 N133-0080/20 
Omfördelning av kommunbidrag för utbyggnad av bostäder 
för personer med funktionsnedsättningar 2020 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

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

 SDN Angered         296 tkr 
 SDN Östra Göteborg     3 684 tkr 
 SDN Örgryte-Härlanda     3 586 tkr 
 SDN Majorna-Linné                    926 tkr 
 SDN Askim-Frölunda-Högsbo    6 711 tkr 
 SDN Västra Göteborg     4 724 tkr 
 SDN Västra Hisingen        572 tkr                                      
 SDN Lundby      1 387 tkr 
 SDN Norra Hisingen     6 120 tkr 

2. beslutet till kommunstyrelsen samt berörda nämnder. 
3. förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget fördelas resurser till stadsdelsnämndernas ramar bland 
annat med utgångspunkt från behovsbedömningar avseende 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.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-10 

Protokollsutdrag skickas till 
Beslutet ska skickas till berörda stadsdelsnämnder samt kommunstyrelsen 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-14 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 13 (26) 
   
   

§ 294 N133-0617/20 
Bostäder för personer med funktionsnedsättning - Årsrapport 
2020 
 

Beslut 
Resursnämnd Örgryte-Härlanda 

1. godkänner ”Bostäder för personer med funktionsnedsättning Plan 2018-2021 – 
Årsrapport 2020”. 

2. överlämnar rapporten som informationsärende till kommande nämnd för 
funktionsstöd för fortsatt handläggning och hantering. 

Sammanfattning 
Föreliggande ärende är en uppföljning av ”Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning Plan 2018-2021” genom en årsrapport för 2020. Uppföljningen 
avser aktiviteter där stadsdelsförvaltningarna samt enheten för planering och samordning 
inom funktionshinderområdet (PlanSam FH) är ansvariga för ökad måluppfyllelse 
avseende delmål och definierade utvecklingsområden i ”Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning Plan 2018–2021”.  

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-12-04 

Protokollsutdrag skickas till 
”Bostäder för personer med funktionsnedsättning – Årsrapport 2020” översänds som 
informationsärende kommande nämnd för funktionsstöd. 
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§ 295 N133-0643/19 
Intern kontrollplan och samlad riskbild 2020 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner granskningsrapporten avseende intern 
kontroll 2020 och antecknar den till protokollet 

Sammanfattning 
Intern kontrollplanen för 2020 har omfattat två granskningsområden: 

·Läkemedelsstölder från hyresgäster inom SÄBO 

·Brister i metodik och processer gällande timbeslut boendebeslut och utskrivningsklara 
från slutenvård inom myndighet funktionshinder. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-20 
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§ 296 N133-0472/20 
Svar på remiss om förmåner för medarbetare i Göteborgs 
Stad, Dnr 1396/17 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

1. tillstyrker förslaget i remissen att alla anställda inom Göteborgs Stad ska erbjudas 
likvärdiga personalförmåner oavsett vilken förvaltning och bolag som man 
arbetar i. 

2. föreslår att det bör ske en harmonisering utifrån oförändrat ekonomiskt värde 
enligt nuvarande Stadensgemensamnivå (2100 kr medarbetare och år 

3. översänder stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsledningskontoret 
som eget yttrande. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen vill att samtliga nämnder och styrelser i Göteborg stad yttrar sig kring 
stadsledningskontorets förslag angående harmonisering av personalförmåner. Remissen 
ska belysa konsekvenser av en justerad inriktning gällande personalförmåner.  

Återremittering ska se senast 2020-12-23 till stadsledningskontoret. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-27 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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§ 297 N133-0485/20 
Kostpriser i personalmatsalar 2021 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fastställer följande kostpriser att gälla i 
personalmatsalar 2021: 

Normallunch     

Pris per måltid  

1. äldreboenden och verksamheter för funktionshindrade 71 kronor. 
2. grundskolor, förskolor och fritidshem 57 kronor. Priset är exklusive eventuell 

dessert. 

Sammanfattning 
Kostpriset för anställda är det pris som anställda ska betala när de äter en måltid som 
tillhandahålls av arbetsgivaren i personalrestaurang/personalmatsal (ofta i skolmatsal eller 
matsal på äldreboende). Kostpriser ska därmed inte förväxlas med så kallade pedagogiska 
måltider, priset/taxan för måltider till stadens brukare eller priset vid eventuell försäljning 
till utomstående. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-20 
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§ 298 N133-0287/19 
Uppsägning av IT-lokal på Mäster Johansgatan 12  
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda  

1. beslutar att säga upp hyresavtalet för lokalen på Mäster Johansgatan 12. 
2. paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Lokalen på Mäster Johansgatan 12 har länge använts som IT-sal. Det har varit en 
förvaltningsgemensam resurs som inte har någon självklar funktion i den nya 
organisationen den 1 januari 2021.  

För närvarande används lokalen tillfälligt av specialistteamet inom hemtjänsten. 

Förvaltningen föreslår att lokalen sägs upp. Sista uppsägningsdag är 2020-12-31 och 
uppsägningstiden är fram till 2021-03-31. 

Uppsägningen har föregåtts av samråd med stadsledningskontoret. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 

Protokollsutdrag skickas till 
Beslutet skickas till lokalförvaltningen. Ange N230-0692/19 i ärenderaden. 
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§ 299 N133-0523/20 
Uppföljning av kameraövervakning Härlanda Park 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda  

1. antecknar uppföljning kameraövervakning Härlanda Park 2020 till protokollet. 
2. godkänner att kameraövervakningen i återvinningsrummet på Härlanda Park 

fortsätter. 

Sammanfattning 
I återvinningsrummet på Härlanda Park finns en övervakningskamera. Kameran 
installerades 2019 med anledning av återkommande inbrott. Nämnden godkände 
installationen 2019-04-23 (Dnr N133-0067/19). 

Förvaltningen bedömer att kameraövervakningen ska fortsätta. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-28 
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§ 300 N133-0565/20 
Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen om statusen på 
förvaltningens systematiska brandskyddsarbete 2020 till protokollet. 

Sammanfattning 
Enligt Göteborgs Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete ska förvaltningen 
årligen följa upp statusen på det systematiska brandskyddsarbetet och rapportera till 
nämnden. 

Förvaltningen har följt upp statusen genom en enkät till verksamheterna. 

Statusen på brandskyddsarbetet ligger på samma nivå som 2019 och är i huvudsak 
tillfredsställande. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-19 
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§ 301 N133-0596/20 
Patientsäkerhetsberättelsen 2020 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner patientsäkerhetsberättelse för hälso- och 
sjukvård 2020.  

Sammanfattning  
Vårdgivaren ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 
Patientsäkerhetslagen (2010:659). Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar, att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Det ska 
framgå vilka resultat som uppnåtts. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-23 
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§ 302   
Val av representant från Demokraterna till lokala 
pensionärsrådet 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att inte utse representant med anledning av 
att stadsdelsnämnden upplöses vid årsskiftet och därmed även det lokala pensionärsrådet. 

Tidigare behandling 
Ärendet blev bordlagt på sammanträdet den 31 augusti, den 23 september, den 19 oktober 
och den 23 november. 
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§ 303   
Redovisning från granskning av delegationsbeslut november 
Kerstin Brunnström (S) har granskat delegationsbeslut gällande begäran om 
expansionsanslag för bostad med särskilt service daterat december 2020 med 
diarienummer: N133-0291/20. Hon har inget att erinra.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
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§ 304   
Förlängning av uppdrag som tillförordnad stadsdelsdirektör 
1–3 januari 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutat att förlänga Annika Ljungs uppdrag som 
tillförordnad stadsdelsdirektör fram till den 4 januari 2021. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december att stadsdelsnämnderna och social 
resursnämnds ansvar kvarstår fram till 4 januari 2021. Följden blir även att förvaltningen 
ska ha beredskap vid händelse av kris att sammankalla krisledning. Tf. stadsdelsdirektör 
nuvarande uppdrag pågår till den 31 december 2020 och behöver därav förlängas under 
samma period som stadsdelsnämndens ansvar kvarstår. 

Handling 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10  

I kommunfullmäktige handling, dnr 1404/20: Hanteringsordning för införande av ny 
nämndorganisation vid årsskiftet 2020/21 
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§ 305 N133-0010/20 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden november 2020 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

Handlingar 
Förteckningen över anmälda delegationsbeslut, 2020-12-10 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
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§ 306 N133-0008/20 
Inkomna skrivelser SDN 2020 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Handlingar 
Förteckningen över inkomna skrivelser samt lokala pensionärsrådets testamente för 2020. 

 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
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§ 307   
Rapporter samt övriga frågor 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Ordförande Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) tackar stadsdelsnämndens ledamöter, 
förvaltningen och personalföreträdare för gott samarbete och arbete under året. 
Ordförande lyckönskar alla i sina framtida uppdrag och arbeten. Flera av nämndens 
ledamöter, och stadsdelsdirektör tackar också ordförande, förvaltning och fackliga 
representanter för denna tid. 
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