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Tid: 17:00- 19:10 ajournerat kl.17:04-17.05, 18:20-18:30 
Plats: Stora salen, kulturhuset Kåken 
Paragrafer:  226-253 

Närvarande 
Ledamöter 
 Ordförande Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) 
1:e vice ordförande Tobias Björk (M) §§ 226–235, 237–253 
2:e vice ordförande Ulf Carlsson (MP) 
Kerstin Brunnström (S)  
Carina Örgård (V)  
Tomas Sjulander (D)  
Kristina Carlsson (D)  
Lars Carlsson (V)  
Agneta Kjaerbeck (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
David Skansholm (L) tjänstgör för Susanne Grandin Biörnerud (M) 
Roland Dahlström (S) tjänstgör för Thore Backlund (S) 
Markus Kerttu (MP) tjänstgör för Tobias Björk (M) § 236 
 

Övriga närvarande 
Annika Ljungh tf. stadsdelsdirektör, Anna Kihlén nämndsekreterare, och 
förvaltningsledning 
 

Personalföreträdare 
Christina Wising (Kommunal), Helena Johansson (TCO)  

 

Justeringsdag:  2020-10-21 
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Underskrifter 
 

 

 

 

  

Sekreterare 
Anna Kihlén 

 

 

 

Ordförande 
Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) 

Justerande 
Ulf Carlsson (MP) 
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§ 226   
Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreteraren genomför upprop av närvarande ledamöter och ersättare. 

Tjänstgöring antecknas enligt protokollets förstasida. 

Följande ledamöter och ersättare lyssnar på sammanträdet via distans; Susanne Grandin 
Biörnerud (M), Anne-Kristine Wilson (S), Sigurd Walldal (D), Anne-Charlotte Aurell 
(D). 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar tjänstgöring till protokollet. 
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§ 227   
Fastställande av föredragningslistan och anmälan av övriga 
frågor 
- Ny punkt har tillkommit, nummer 24a; Delegation av rätten att besluta om rutiner för 
besök enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre 
under covid-19. 

- Nytt sekretessärende har tillkommit, nummer 27; Information om anmälan om särskild 
förordnad vårdnadshavare. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fastställer föredragningslistan med ovanstående 
tillägg. 
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§ 228   
Anmälan om jäv 
Tobias Björk (M) anmäler jäv vid ärende nummer 11, Avtal för familjecentrerat arbetssätt 
och familjecentraler i SDN Örgryte-Härlanda 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 
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§ 229   
Allmänhetens frågestund 
Sammanträdet ajourneras klockan 17:04 för allmänhetens frågestund.  

En medborgare påtalar att det är betydelsefullt för den äldre befolkningen, att nämnden 
utser ytterligare en adjungerad ledamot till det lokala pensionärsrådet, enligt ärende 
nummer 19. Ärendet har vid tidigare sammanträde blivit bordlagt. 

Klockan 17:05 återupptas sammanträdet. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 230   
Presidiet informerar 
- Presidiet meddelar att utdelning av stipendier och diplom till unga ledare genomförs i 
samband med decembernämnden. Utdelningen planeras cirka en timma innan 
sammanträdet så att de som berörs av utdelningen och nämndens ledamöter kan delta om 
de önskar.  

-Inbjudan till den gemensamma avslutningen skickas snart via e-post och ledamöterna 
behöver besvara om de kommer delta eller inte. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 
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§ 231   
Stadsdelsdirektören informerar 
Stadsdelsdirektören informerar om följande: 

- Aktuellt läge i förvaltningen utifrån covid-19. Det har konstaterats ny smitta på några 
verksamheter. Smittspårning pågår fortfarande. Förvaltningen arbetar metodiskt och 
enligt rutinerna. Personalen är bättre förbereda än tidigare under året och uppfattas 
hantera nuvarande situation. 

- Förvaltningen har ansökt och fått ta del av statliga stimulansmedel för att motverka 
ensamhet och öka kvalitet i omsorg om demenssjuka. Beslutet innebär medel om cirka 
2,3 miljoner kronor. 

- KPMG-rapporten (utredning om Göteborg stads hantering av coronasmittan) som 
skickats ut till stadsdelsnämnden dagens datum via e-post.  

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 232   
Föredragning om det nya miljö- och klimatprogrammet i 
Göteborg Stad  
Henriette Söderberg, avdelningschef miljöförvaltningen, presenterar det nya miljö-och 
klimatprogrammet i Göteborg stad. Planen ligger ute för remiss hos nämnder och 
styrelser i Göteborg, och under 2021 fattar kommunfullmäktige slutgiltigt beslut om 
miljö-och klimatprogrammet för 2021–2030. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 233   
Information om aktuella stadsutvecklingsfrågor inom 
stadsdelen  
Utvecklingsledare för stadsutveckling Lovisa Gårlin informerar om aktuella frågor.  

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 234   
Kvartalsuppföljning individ- och familjeomsorgen samt 
funktionshinder  
Områdeschef Rose-Marie Karlsson föredrar muntligt om de senaste månaderna inom 
socialtjänstens områden. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 235 N133-0024/20 
Ekonomirapport september 
Tidigare utveckling håller i sig i september och budgetavvikelsen är +5,3 miljoner kronor. 
Den ackumulerade budgetavvikelsen för året är +38,1 mkr.  

 

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

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-12 
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§ 236 N133-0432/20 
Avtal för familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 
SDN Örgryte-Härlanda 
Stadsdelsnämnden (SDN) Örgryte-Härlanda och Hälso- och Sjukvårdsnämnden Göteborg 
(HSNG) har ett samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 
stadsdelen Örgryte-Härlanda från 2017 som gäller till och med 2020.  Ärendet gäller 
förlängning av detta. Finansiering av samverkansavtalet sker genom 50/50-principen 
vilket innebär att HSNG och SDN står för var sin lika stor del av den totala finansieringen 
i avtalet.  

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

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda beslutar  

1. nytt ett-årigt samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler 
i Örgryte-Härlanda tecknas i 12 månader till och med 2021-12-31 under 
förutsättning att likalydande beslut fattas av HSN Göteborg. 

2. överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat 
arbetssätt och familjecentraler för perioden 2021-01-01—2021-12-31 mellan 
Förskolenämnden och SDN Örgryte-Härlanda godkänns.  
 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, 2020-09-14 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg  
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§ 237 N133-0080/20 
Omfördelning av kommunbidrag för utbyggnad av bostäder 
för personer med funktionsnedsättningar 2020 
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.  

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

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

 SDN Angered         1 487 tkr 
 SDN Östra Göteborg     1 962 tkr 
 SDN Örgryte-Härlanda     1 233 tkr 
 SDN Centrum         2 126 tkr 
 SDN Majorna-Linné                 7 396 tkr 
 SDN Askim-Frölunda-Högsbo  15 016 tkr 
 SDN Lundby               793 tkr 

2. skickar beslutet till kommunstyrelsen samt berörda nämnder. 
3. Förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-15 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Berörda stadsdelsnämnder samt kommunstyrelsen. 
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§ 238 N133-0454/20 
Verksamhetsutvärdering av ramavtal inom äldreboende 
Inom resursnämndsuppdraget, gemensam äldreboendesamordning, ingår att 
stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har ansvar för verksamhetsuppföljning av ramavtal 
inom äldreboende. Staden har idag tecknat fem ramavtal. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner rapporter för Vardaga – Agatens 
äldreboende, Vardaga – Villa Ekebergs äldreboende, Attendo - Fiskebäcks äldreboende, 
Attendo - Sankt Jörgens äldreboende, Neuberghska Bambergerska äldreboende och 
Vasahemmet. 

Tjänsteutlåtande och rapporter översänds till respektive äldreboende. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, 2020-09-24 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Tjänsteutlåtande och rapporter översänds till respektive äldreboende. 
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§ 239 N133-0455/20 
Verksamhetsutvärdering av vårdavtal Tre Stiftelser inom 
äldreboende 
Inom resursnämndsuppdraget, gemensam äldreboendesamordning, ingår att 
stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har ansvar för verksamhetsuppföljning av 
vårdavtalet med Tre Stiftelser. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner rapporter för Tre Stiftelser – Otium, Tre 
Stiftelser – Vegahusen, Tre Stiftelser – Änggårdsbacken och Tre Stiftelser - Kallebäck.  

Tjänsteutlåtande och rapporter översänds till respektive äldreboende. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, 2020-09-25 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Tjänsteutlåtande och rapporter översänds till respektive äldreboende. 
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§ 240 N133-0448/20 
Överlämnande av allmänna handlingar till nya eller befintliga 
nämnder 
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 stadsdels-nämnden till mottagande nämnds arkiv. Syftet är att 
upprätthålla kontinuiteten i verksamheten så att till exempel brukare, omsorgstagare, 
barn, ungdomar och personal påverkas av verksamhets-övergången i så liten utsträckning 
som möjligt. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

1. framställer till Arkivnämnden om att få överlämna eller överlämna och införliva 
allmänna handlingar, i enlighet med tjänste-utlåtandets bilaga 1, 2 och 3, till 
berörda nämnder enligt bilaga 6. 

2. beslutar att 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. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, 2020-09-29 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden i Göteborg (arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se) 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-19 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 18 (31) 
   
   

§ 241 N133-0426/20 
Svar på yrkande hantering av kommuncentrala medel utifrån 
covid-19 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda ställde sig 2020-09-23 bakom ett yrkande från 
Socialdemokraterna, där stadsdelsnämnden beslutade att informationen om förvaltningens 
arbete utifrån covid-19 redovisas skriftligt med särskild redovisning av till vilka ändamål 
de kommuncentrala medlen använts och planeras att användas. 

Inge Olofsson förvaltningscontroller, Per-Olof Frick t.f. ekonomichef och Margareta 
Kjelldorff, t.f. HR-chef presenterar förslaget för nämnden. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar förvaltningens svar på yrkandet och 
förklarar yrkandet besvarat. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga, 2020-09-28 
Yrkande från Socialdemokraterna angående hantering av kommuncentrala medel utifrån 
Covid-19, 2020-08-31 
Protokollsutdrag § 184 SDN Örgryte-Härlanda, 2020-08-31 
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§ 242   
Yrkande från S, V och MP om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att direktören ges i uppdrag att se till att fler 
medarbetare i stadsdelen får erbjudandet att genomgå regeringens pågående äldrelyft.   

 

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades vid sammanträde den 23 september 2020 

 

Handlingar 
Yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, 2020-09-23 
Yrkande från Liberalerna, Moderaterna och Demokraterna, 2020-10-19 
 

Yrkanden 
Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) yrkar enligt skriftligt yrkande från L, M och D, att 
nämnden avslår den första delen i yrkande från S, V och MP och bifaller den andra. 
 
Kerstin Brunnström (S), meddelar att S, V och MP återtar den första delen i det skriftliga 
yrkandet från S, V och MP och yrkar att nämnden beslutar enligt andra beslutsatsen: 
 
”Direktören ges i uppdrag att se till att fler medarbetare i stadsdelen får erbjudandet att 
genomgå regeringens pågående äldrelyft.” 
 

Propositionsordning  
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att stadsdelsnämnden 
beslutar att bifalla andra delen i yrkande från S, V och MP. 

 

Protokollsanteckningar 
”Vi återtar vårt bordlagda yrkandes första att-sats mot bakgrund av dels att tiden har 
runnit iväg sedan yrkandet lades, dels förvaltningens redovisning av stadsdelens 
användning av kommuncentrala medel utifrån covid-19 som visar på en ökad bemanning 
med fler månadsanställda och hur den beror av förändringar i beläggning och efterfrågan. 
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I sin rapport om smittspridning inom äldreboenden i Göteborgs stad skriver KPMG bland 
annat följande: ”Vi anser här att modellen med egna vikarier och/eller ökad 
grundbemanning för att minska risken för smittspridning varit mer framgångsrik”. 
Pandemin är ännu inte över. Vi vill därför skicka med vår uppfattning att det är viktigt 
med tillräcklig bemanning i den omfattning som behövs för att fortsättningsvis undvika 
och begränsa smittspridning och trygga en god covid-19-vård under resten av året.” 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
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§ 243 N133-0470/20 
Svar på yrkande om fler trygghetsskapande åtgärder i 
stadsdelen 
Utifrån ett yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om fler 
trygghetsskapande verksamheter i stadsdelen beslutade stadsdelsnämnden vid 
sammanträdet 2020-09-23: 

”Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att direktören skyndsamt ska återkomma 
med förslag på införande av en fältgrupp eller liknande insats och eventuella ytterligare 
åtgärder i stadsdelen för att öka tryggheten. ” 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner förvaltningens förslag till ytterligare 
insatser för att öka tryggheten i stadsdelen och förklarar yrkandet besvarat. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, 2020-09-29 
Protokollsutdrag § 217 SDN Örgryte-Härlanda 2020-09-23 
Yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartier och Miljöpartiet, 2020-09-23 
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§ 244   
Val av representant från Demokraterna till lokala 
pensionärsrådet 
Det lokala pensionärsrådet har fyra adjungerade ledamöter från nämnden. En representant 
från Demokraterna ska väljas.  

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Tidigare behandling 
Ärendet blev bordlagt på sammanträdet den 31 augusti och den 23 september 
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§ 245   
Redovisning av delegationsbeslut anmälda till februari 
Ärendet bordläggs. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 23 mars, 22 april, 25 maj,15 juni, 31 augusti 
och 23 september. 
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§ 246   
Redovisning från granskning av delegationsbeslut 
Roland Dahlström (S) har granskat beslut gällande tillsättning av tjänst för sjuksköterska i 
augusti 2020 inom hälso- och sjukvården. Han har inget att erinra.  

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet.  

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-19 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 25 (31) 
   
   

§ 247 N133-0010/20 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden  
Förteckning över anmälda delegationsbeslut föreligger. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

 

Handlingar 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, oktober 2020 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-19 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 26 (31) 
   
   

§ 248   
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 den 19 oktober 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att utse Tobias Björk (M) som granskare 
för delegationsbeslut anmälda till stadsdelsnämnden på sammanträdet oktober 2020. 
Återrapportering från granskningarna sker på sammanträdet den 23 november 2020.  

 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-19 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 27 (31) 
   
   

§ 249 N133-0008/20 
Inkomna skrivelser  
Förteckning över åtta inkomna skrivelser föreligger. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

 

Handlingar 
Förteckning över inkomna skrivelser, 2020-10-19 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-19 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 28 (31) 
   
   

§ 250 N133-0001/20 
Delegation av rätten att besluta om rutiner för besök enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

1. 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. beslutar att stadsdelsdirektören har rätt att vidaredelegera beslutanderätten.  
3. förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-13 

 

 

 
 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-19 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 29 (31) 
   
   

§ 251   
Rapporter samt övriga frågor 
Inga övriga frågor eller rapporter lämnas. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-19 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 30 (31) 
   
   

§ 252   
Nedläggning av faderskapsutredning SEKRETESS 
Protokollet angående § 252 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-19 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 31 (31) 
   
   

§ 253   
Information om anmälan av särskild förordnad 
vårdnadshavare SEKRETESS 
Protokollet angående § 253 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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