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Tid: 17:00 – 19:05 
Plats: Torgny Segerstedtsgatan 90, Nämndsalen 
Paragrafer:  213-234 

Beslutande 
Ledamöter 
Ordförande Kalle Bäck (KD), förste vice ordförande Henrik Sjöstrand (M), andre vice 
ordförande Jennie Wadén (V), Inger Blixt (S), Kjell Larsson (D), Ingvar Andersson 
(MP), Eshag Kia (S), Lillemor Williamsson (D), Martina Lundqvist (SD) §§ 213-218, 
220-234 

Tjänstgörande ersättare 
Siv Svensson (L) – ersätter Birgitta Jakosjin (L), Urban Junevik (V) – ersätter Martin 
Jordö (FI) 

Övriga 
Tjänstepersoner 
Stadsdelsdirektör Christina Alvelin, sektorschef Annelie Snis §§ 213-232, sektorschef 
Ingvor Gunnarsson, stabschef Frida Byrsten 213-232, HR-specialist Mikael Lindhe 
§§ 213-232, förvaltningscontroller Rebecca Huber §§ 213-232, tf ekonomichef 
Gunilla Lundström §§ 213-232, nämndsekreterare Niklas Hall, utvecklingsledare 
Emili Börjesson §§ 213-232, verksamhetschef för Hälso- och sjukvård Lena Rosell 
§§ 213-232 

Personalföreträdare 
Ronny Evert (TCO) §§ 213-232, Maria Wåhlin (Kommunal) 213-232 

Justeringsdag: 2020-12-07 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-12-07 
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§ 213  
Upprop 
Nämndsekreteraren förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaro antecknas 
enligt protokollets förstasida. 

Följande förtroendevalda följer sammanträdet på distans via Teams: §§ 213-232. 

Birgitta Jakosjin (L), Martin Jordö (FI), Henrik Ryberg (M) Gabriella Köster (S) och 
Tony Liljendahl (SD) följer sammanträdet via Teams.  

Även tjänstemän och personalföreträdare deltog på distans, med undantag av 
stadsdelsdirektör och nämndsekreterare.  
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§ 214 
Val av justeringsperson 
Jennie Wadén (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 215 
Anmälan av jäv 
Ordföranden påminner om att ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden ska anmäla jäv 
om sådant föreligger, och att anmälan av jäv kan ske i samband med denna paragraf eller 
i samband med det ärende där jäv bedöms föreligga.  

Martina Lundqvist (SD) anmäler jäv i ärende 7 på föredragningslistan, ärende rörande 
samverkansavtal för folkhälsoinsatser.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

§ 216 
Fastställande av föredragningslista 
Stadsdelsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 

§ 217 
Allmänhetens frågestund 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen.  

Ärendet 
Sedan beslut i stadsdelsnämnden den 20 oktober har mötena åter öppnats för allmänheten, 
via digitalt deltagande. Intresserad allmänhet har haft möjlighet att anmäla deltagande till 
och med fredag den 20 november. Inga anmälningar från allmänheten har inkommit. 
Sammanträdet löper vidare.  

Nämnden önskar att anmälningstiden förläggs så nära inpå mötet som möjligt. 
Förvaltningen tar med sig synpunkten och korrigerar detta inför nästa 
nämndsammanträde.  
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§ 218 Diarienummer N137-0004/20 
Ekonomisk lägesrapport januari-oktober 2020 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner den ekonomiska lägesrapporten 
för perioden januari till och med oktober 2020 

2. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner extra månadsuppföljning oktober.   

Sammanfattning av ärendet 
Till och med oktober månad redovisar förvaltningen en positiv budgetavvikelse om 37,6 
mnkr vilket är en ökning med 5,9 mnkr sedan rapporteringen för september. Det 
förbättrade resultatet beror på att förväntade statsbidrag relaterade till covid-19 bokats 
upp till 88 procent av sökta medel. Ersättning från Försäkringskassan för att täcka 
sjuklöner har hittills i år erhållits med 14,4 mnkr inklusive fordran till och med oktober. 

Stadsdelen har sedan februari månad haft en positiv budgetavvikelse som successivt ökat 
i takt med att ersättning erhållits från Försäkringskassan för att täcka sjuklöner och ett 
extra kommunbidrag för kompensation för att kunna vidtaga åtgärder på grund av 
pandemin. Statsbidragsmedel för att kompensera för covid-19 relaterade kostnader är 
förväntade till 88 procent av ansökt belopp och en ny ansökan skall göras innan årsskiftet 
för uppkomna kostnader tom november månad. Stadsdelen har också erhållit 
engångsintäkter från Migrationsverket för tidigare avskrivna fordringar som bedömts som 
osäkra. 

Risk med att Covid-19 innebär ökade kostnader för verksamheten bedöms fortgå året ut. 

På Toftaåsens äldrecenter är beläggningen lägre än vad som ursprungligen planerats och 
en pågående tomställning för ombyggnad medför minskade intäkter och högre 
nettokostnader. Inför den nya organisationen efter årsskiftet uppkommer puckelkostnader 
tex flyttkostnader och lokalkostnader som belastar årets sista månader.  

Det är också en viss osäkerhet i hur stor effekten blir av löneöversynen då denna ej är 
färdigberäknad. Risken är ganska stor att Kommunals område blir högre än vad som 
antagits i budget. Lägre faktureringar för centrala IT-kostnader och lokaler kommer att 
generera ett överskott. 

Med hänsyn tagen till periodens ackumulerade budgetavvikelse, rekvirerade statsbidrag 
och kommande expansionsmedel bedömer förvaltningen att en positiv prognos 
motsvarande 30 mnkr kan lämnas för helåret. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 219 Diarienummer N137-0392/20 
Samverkansavtal för folkhälsoinsatser 2021-2022 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner Samverkansavtal om folkhälsoinsatser mellan 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd och stadsdelsnämnd Västra Göteborg 
2021–2022 under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs Hälso- 
och sjukvårdsnämnd. 

2. Stadsdelsnämnden beviljar finansiering av avtalet med 1 442 280 kr per år (50% 
av total finansiering) under avtalsperioden. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg (SDN) och Göteborgs Hälso- och Sjukvårdsnämnd 
(HSN) har ett samverkansavtal om befolkningsinriktat folkhälsoarbete i stadsdelen som 
gäller till och med 31 december 2020. Stadsdelsnämnden behöver nu ta ställning till ett 
nytt avtal för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2022.  

Samverkansavtalet kommer överlåtas till ny nämndorganisation i årsskiftet 2020/2021. 
Parterna är överens om att överlåtelsen inte får innebära att förutsättningarna för ett 
förtroendefullt samarbete rubbas eller förhindrar att intentionerna i berörda avtal kan 
fullföljas. Överlåtande part ska tillse att övertagande part förbinder sig till samtliga 
förpliktelser enligt detta avtal.  

Samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg Stad förväntas ingå ett likalydande avtal med 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. Avtalet reglerar åtaganden, organisation och 
inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna. 
Samverkansavtalet finansieras enligt 50/50-principen. Den totala ersättningen enligt 
avtalet är 2 884 560 kronor per år. Det innebär att stadsdelsnämndens del är 1 442 280 
kronor per år. De ekonomiska åtagandena följer med avtalet till ny organisation. 

Avtalet utgår från båda nämndernas mål och inriktning och anger att parterna är överens 
om att arbeta för att utveckla det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i stadsdelen. 
Prioriterade lokala folkhälsoinsatser för stadsdelen samlas i en handlingsplan som stäms 
av och följs upp årligen i dialog mellan parterna samt redovisas i en årlig 
uppföljningsrapport. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Martina Lundqvist (SD) i handläggningen av detta ärende. 

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd 
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§ 220 Diarienummer N137-0296/18 
Återrapportering av uppdrag kring hur man tillvaratar 
personalens intresse i omställningsprocessen i och med 
tomställan av Toftaåsen 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.  
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa den fortsatta processen 

inom ärendet vid nästa sammanträde den 15 december.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att återrapportera gällande den 
omställningsprocess som genomförs på Toftaåsens korttidsboende, utifrån nämndbeslut 
den 20 oktober att tomställa Toftaåsen fr o m årsskiftet 2020/2021. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens rapport daterad den 11 november 2020. 

Yrkande 
Ordförande Kalle Bäck (KD) och Eshag Kia (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att 
redovisa den fortsatta processen inom ärendet vid nästa sammanträde den 15 december 
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§ 221 Diarienummer N137-0551/16 
Återtagande av uppdrag från SDN Västra Göteborg till 
stadsledningskontoret gällande Åkerhus äldreboende 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden återtar det uppdrag som gavs den 25 oktober 2016 (Dnr N137-
0551/16) då stadsdelsnämnden gav lokalsekretariatet i uppdrag att göra en 
förstudie inklusive kostnadskalkyl för renovering eller nybyggnad för att ersätta 
Åkerhus äldreboende. 

2. Stadsdelsnämnden antecknar att ärendet överförs till ny nämnd för Äldre samt 
vård- och omsorgsförvaltningen för vidare hantering. 

Tidigare behandling 
SDN Västra Göteborg 2016-10-25 § 235  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden behöver till stadsledningskontoret inkomma med beslut om att återta 
uppdraget kring Åkerhus äldreboende som tidigare givits. Detta med anledning av att 
planarbetet, enligt stadsledningskontoret, för bostäder, äldreboende och skola pågår och 
har inte kommit så långt att det är möjligt att göra en förstudie som föreslår en lösning 
och beräknar kostnader och hyra.  

Det har hänt mycket sedan stadsdelens uppdrag och behov formulerades. 
Stadsledningskontoret föreslår därför att stadsdelsnämnden tar tillbaka uppdraget från 
2016 och i samråd med den nya äldreförvaltningen ger stadsledningskontoret ett nytt 
uppdrag utifrån nuvarande behov. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret, avdelningen planering och analys 
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§ 222 Diarienummer N137-0290/18 
Fastställande av yta och hyra avseende inhyrning av lokaler 
rörande familjecentral på Opaltorget  
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutligt beräknad yta till 391 kvm avseende 
inhyrning av lokaler på Opaltorget avsedda för familjecentral vilket innebär 20 
kvm i ökning jämfört med tidigare beslutad kvm och en grundhyra om 2 146 kr 
per kvm. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade den 27 november 2012 att uppdra åt lokalsekretariatet att hyra in 
lokaler på Opaltorget avsedda för familjecentral. Sedan dess har projektering fortgått och 
vissa förändringar av lokalernas utformning har vidtagits för att anpassa lokalerna till 
verksamheten som kommer bedrivas där. Den ursprungliga grundhyran avseende 
familjecentralen beräknades till en kvm kostnad på ca 2 000 kr och yta på 371 kvm. Den 
slutliga beräkningen av grundhyra uppgår till 2 146 kr per kvm och yta motsvarande 391 
kvm. Den slutliga ytan är således 20 kvm större än tidigare beräknad och av nämnden 
godkänd yta. Att slutberäknad yta skiljer sig från ursprunglig estimerad yta är inte 
ovanligt vid nyprojektering av fastighet och kan till exempel bero på utformningen av 
tomten med mera. Att slutberäkning av grundhyra skiljer sig kan bero på löpande beslut 
som fattas om justeringar i lokalerna beroende på tillkommande information om 
verksamhetens behov framgent.  

Hyresavtal för familjecentralen övergår till Förskoleförvaltningen vid årsskiftet 
2020/2021. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 november 2020. 

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Lokalförvaltningen 
Förskoleförvaltningen 
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§ 223 Diarienummer N137-0367/20 
Yttrande över remiss: Organisation och samordning av 
samtliga HR-processer 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget och översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningskontorets har föreslagit, att den processledning för vissa gemensamma HR-
processer som finns hos nämnden för Intraservice överförs till kommunstyrelsen.  

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg tillstyrker förslaget. Förvaltningen menar att en 
överflyttning kan ge stadsledningskontoret bättre förutsättningar att styra och driva 
stadens HR-processer på ett enhetligt och effektivare sätt, för att uppnå en samlad 
arbetsgivarpolitik. Överflyttningen kan också vara som ett led till en attraktiv arbetsgivare 
och därmed stärka det gemensamma arbetsgivarvarumärket. 

Om en förflyttning av HR-processerna kommer att genomföras vill förvaltningen påtala 
vikten av att tydliggöra vilket stöd som kan förväntas, även inom Intraservice framöver. 
Hänsyn bör också tas till de nya facknämnderna som bildas vid årsskiftet och dess 
kommande behov av differentierat stöd.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den3 november 2020. 

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 224 Diarienummer N137-0399/20 
Utredning och beslut om framtida organisationstillhörighet 
för Leader södra Bohuslän 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden överlämnar åt kommunstyrelsen att utifrån Policy och 
riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad utreda och besluta vilken 
nämnd som från 2021 ansvarar för Södra skärgårdens medlemskap i kommande 
Leader-område. 

2. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och förklarar 
uppdraget för slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s nuvarande programperiod avslutas 2020. Med det går även medlemskapet i 
Leaderområde Leader Södra Bohuslän och Leaderområde Leader Bohuskust och 
gränsbygd ut. Nämnden vill säkra framtida medlemskap och finansiering i kommande 
programperiod 2021-2027. Detta för att Södra Skärgården ska fortsätta kunna ta del av de 
möjligheter som medlemskapet medför. Programperiodens slut sammanfaller med 
stadens omorganisation och stadsdelsnämndens upphörande. Ansvar för medlemskap och 
finansiering behöver därför klargöras och stadens styrdokument tydliggör att det bör 
göras av kommunstyrelsen och stadsledningskontoret 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 225 Diarienummer N137-0400/20 
Rapport - Systematiskt arbete mot våld i nära relationer 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet. 
2. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och förklarar 

uppdraget för slutfört.  

Sammanfattning av ärendet 
På nämndmötet 20 oktober 2020 fick förvaltningen i uppdrag att se över det systematiska 
arbetet mot våld i nära relationer för att försöka identifiera samverkan, arbetssätt och 
metoder som når fler individer som drabbas av våld i nära relationer. Vidare framgår att 
förvaltningen ska se över samverkan med andra instanser, arbetssätt och metoder för att 
försöka identifiera insatser som når fler våldsutsatta individer, med syftet att undvika att 
ett mörkertal ökar. 

Förvaltningen lämnar information under följande rubriker: 

− Essensen av arbetet 
− Frågan uppmärksammas 
− Samverkan internt 
− Samverkan externt 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens rapport daterad den 3 november 2020. 
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§ 226 Diarienummer N137-0387/20 
Förslag på kostpriser för anställda 2021 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden fastställer kostpriser för anställda i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

2. Kostpriserna gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden beslutar om kostpriser för anställda, dvs det pris som anställda ska 
betala när de äter en måltid som tillhandahålls av arbetsgivaren i personalrestaurang eller 
personalmatsal.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2020. 
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§ 227 Diarienummer N137-0541/19 
Undantag av stickprovsgranskning 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden beslutar att resterande stickprovsgranskningar inom 
individutskottets verksamhet utgår för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden beslutade i samband med antagande av delegationsordning om 
uppdrag till individutskottets ledamöter och ersättare att stickprovsgranska 
delegationsbeslut. Varje ledamot/ersättare skulle enligt uppdraget göra en granskning var 
under året. Nu fråga om att resterande tre granskningar utgår. Förvaltningen föreslår nu 
att de resterande granskningarna utgår med anledning av situationen med pandemi i 
samhället och eftersom utförda granskningar inte föranlett någon kritik mot 
handläggningen. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020. 

Protokollsanteckning 
Företrädarna för socialdemokraterna anmäler att de inte deltar i beslutet.  
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§ 228 Diarienummer N137-0628/18 
Förslag på sammanträdesdag för fastställande av årsrapport 
2020 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdag för att fastställande av 
Årsrapport 2020 till den 9 februari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande stadsdelsnämnd behöver återsamlas senast den 15 februari 2021 för att 
fastställa årsrapport för 2020. Stadsdelsförvaltningen föreslår att detta sammanträde äger 
rum den 9 februari.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober 2020. 
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§ 229 
Information från förvaltningen 
Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Information 
Stadsdelsförvaltningen lämnar följande information: 

− Arbetsmiljöverket (AMV) har svarat på ärendet kring 6:6a-anmälan gällande 
Plugo till stadsledningskontoret och för kännedom till stadsdelarna. AMV har 
efter stadens svar gällande punkten om den tekniska prestandan ej gått vidare 
med vite inom den delen, däremot kvarstår kritiken och förslag om föreläggande 
om vite för punkterna rörande restid och kringtid. AMV föreslår att vite om 800 
tkr utdöms för staden, och ärendet går nu vidare till förvaltningsdomstolen.  

− Ordförande Kalle Bäck (KD) redogör kring ordförandebeslutet gällande åtgärder 
relaterade till coronapandemin. Beslutet har varit förankrat centralt politiskt efter 
överenskommelse mellan Alliansen och de rödgrönrosa partierna och innehåller 
brådskande konkreta åtgärder för att minska smittspridningen. Förvaltningen 
informerar kring de åtgärder som nu genomförs inom verksamheterna utifrån det 
ordförandebeslut som fattades den 13 november.   

− Förvaltningen redogör vidare hur verksamheterna inom kärnverksamheterna 
anpassat arbetssätt utifrån den senare tidens striktare restriktioner kopplat till 
ökad smittspridning av Covid-19.  

− Förvaltningen rapporterar att situationen nu är annorlunda mot i våras då samtliga 
verksamheter nu är bättre rustade jämfört med hur situationen var i våras. .  

− Förvaltningen informerar slutligen de förtroendevalda om hantering av läsplattor 
i och med ny organisation.  

  



 

 

Västra Göteborg 
 

  

Protokoll (nr 11a/2020) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-24 

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll 17 (20) 
   
   

§ 230 
Information från nämndledamöter 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Information 
− Birgitta Jakosjin (L), Lillemor Williamsson (D), Eshag Kia (S) rapporterar från 

demenskonferensen den 13 november. Konferensen tog upp frågor kopplat till 
välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt. 

− Lillemor Williamsson (D) återrapporterar kring deltagande i konferens angående 
Manage your health den 18 november. Konferensen tog bl a upp erfarenheter 
kring arbetet med att stödja personer med långvarig offentlig försörjning att ta sig 
närmare egenförsörjning  
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§ 231 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som har 
förtecknats (i punkterna 1-4). 

2. Stadsdelsnämnden antecknar ett yttrande från socialdemokraterna till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegering betyder att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden. Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. 

Delegationsbeslut: 
1. Beslut fattade av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterat den 27 

oktober och den 10 november 2020. 
2. Beslut fattade av stadsdelsnämndens ordförande enligt förteckning daterad den 23 

november 2020.  
3. Beslut fattade av stadsdelsdirektör enligt förteckning daterad den 10 november 

2020. 
4. Beslut inom HR gällande tillsvidareanställningar september 2020. 

 

Protokollsanteckning 
Företrädarna för socialdemokraterna antecknar följande yttrande till protokollet: 

Socialdemokraternas mening är att det ordförandebeslut som fattats av nämndens 
ordförande den 13 november innehåller flera nödvändiga åtgärder. Vi ställer oss dock 
djupt tveksamma till huruvida det ligger i stadens samlade intresse att pandemin 
bekämpas bäst genom i efterhand förankrade ordförandebeslut i varje berörd nämnd. Vår 
hållning är att den samlade krisen bör bemötas genom beslut fattade i stadens 
krisledningsnämnd. Vi avstår därför från att delta i beslutet.  
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§ 232  
Anmälan av skrivelser 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar anmälda skrivelser till protokollet. 

Skrivelser: 
− Inkomna och avgångna skrivelser enligt postlista daterad den 10 november 2020.   
− Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 17 november 2020. 
− Minnesanteckningar från Ö-dialogen den 7 oktober 2020. 
− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 11 Justering av 

gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för 
kommunstyrelsen och stadens nämnder 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 12 Reglementen för 
Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 13 Reglemente för 
Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 14 Reglemente för 
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 15 Revidering av reglemente 
för Göteborgs Stads grundskolenämnd 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 17 Revidering av reglemente 
för nämnden för Göteborgs konsument- och medborgarservice 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 19 Arvodesberedningens 
förslag till arvodesnivåer och placering i arvodesgrupp för de nya nämnderna 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 22 Antagande av Göteborgs 
Stads handlingsplan för digitalisering och IT 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 29 Redovisning av uppdrag 
att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
utifrån Amandakommissionens rekommendationer 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-15 § 31 Göteborgs Stads 
anvisning för systematisk miljöledning 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-05 § 5 Göteborgs Stads budget 
2021 och flerårsplaner 2022-2023 
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§ 233 
Nedläggande av faderskapsutredning 
 

Omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och 
återfinns i protokoll 11b/2020.  

 

§ 234 
Nedläggande av faderskapsutredning 
 

Omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och 
återfinns i protokoll 11b/2020.  
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