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Tid: 17:00– 20:25 
Ajourneras: 18:40-18:55, 20:10-20:15 
Plats: Nämndsalen, Första Långgatan 28 A 
Paragrafer: 167-200 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordförande Lena Olinder (M) 
1:e vice ordförande Ajsela Bruncevic (C) 
2:a vice ordförande Jennifer Merelaid Hankins (V) 
Susanne Sillberg Ligander (S) 
Yvonne Lundberg (D) 
Jonas Svensson (MP) 
Claes Söderling (S) § 167-191 (på distans) 
Jeanette Hellström (D) § 167-191 (på distans) 
Niklas Theodorsson (V) § 167-191 (på distans) 
Jan Hermfelt (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Ann-Christin Nilsson (L) tjänstgör för Johanna Hallman (L)  

Övriga ersättare 
- 

Övriga närvarande 
Tf. Stadsdelsdirektör Babbs Edberg 
Nämndsekreterare Mathias Henriksson 
Ekonomichef Simon Andrén Cederholm § 173 
Tf. Ekonomichef Britt-Marie Tidemand § 173 
Tf. Sektorchef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Kerstin Hansson § 175 
Tf. Sektorchef Samhälle och kultur samt Kommunikations- och stabschef Ulrika Stridvall 
Dahlén § 172 (på distans) 
Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Birgitta Thielen § 172 
Tf. Förvaltningscontroller Jon Gustafsson § 173 
Utvecklingsledare mänskliga rättigheter och trygghet Anna Thomasson § 172 
Kommunpolis Roberto Tomé, § 172 
Familjerättssekreterare Niklas Wiklund § 171 (på distans) 

Personalföreträdare 
Åsa Jonsson Norvenius, Kommunal § 167-191 (på distans) 
Marie-Louise Reinhold, TCO § 167-191 (på distans) 
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Justeringsdag: 2020-09-24 
 

 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 

 

 

  

Sekreterare 
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§ 167   
Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreterare genomför upprop på uppdrag av ordförande. Närvaro samt tjänstgöring 
antecknas enligt protokollets förstasida. Kontroll sker av att de tjänstgörande ledamöter 
som deltar på distans uppfyller kommunallagens krav för distansdeltagande.  

De icke tjänstgörande ersättare som följer mötet på distans inte är närvarande och deltar i 
sammanträdet i kommunallagens mening. Detta gäller för Stefan Persson (M), Annelie 
Schagerström (S), Finn Hellman (V), Suzan Gelesits (D), Helle Lyrstrand Larssen (MP), 
Isak Ekman (S), Zagros Hama Aga (M) och Ann-Britt Bodin under icke 
sekretessärenden. 
 

§ 168   
Val av justerare samt fastställande av justeringsdatum 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger Jennifer Merelaid Hankins (V) i uppdrag att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll samt fastställer datum för 
protokollets justering till den 24 september 2020. 

 

 

§ 169   
Fastställande av dagordning 
Sedan föredragningslistan skickades ut har följande ärenden tillkommit: 

- 21. Yrkande från S, M, L, C om trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen 
- 22. Yrkande från M, L, C om drogprevention 
- 23. Yrkande från M, L, C om uppföljning av det drogförebyggandet arbetet 
- 24. Yrkande från S om att utöka utbud av aktiviteter för seniorer i närområdet 
- 25. Yrkande från S om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné fastställer dagordningen i enlighet med utsänd 
föredragningslista med ovan tillägg. 
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§ 170   
Anmälan av jäv 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

 

 

 

§ 171   
Information från familjerättsbyrån 
Niclas Wiklund, från familjerättsbyrån på social resursförvaltning, informerar generellt 
om ärendetypen ”Ställningstagande i faderskapsutredning. Bakgrunden är Myndigheten 
för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) föreskrifter och allmänna råd om 
socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49). Om en 
faderskapsutredning pågår längre tid än ett år, bör faderskapsärendet läggas fram för 
socialnämnden med förslag till ställningstagande om utredningen ska fortsätta, läggas ned 
eller om ärendet ska överlämnas till domstol för rättslig prövning. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.   

 

 

 

§ 172   
Stadsdelsdirektören informerar 
Tillförordnad stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om samt överlåter ordet för 
information enligt följande. 

- Anna Thomasson, utvecklingsledare mänskliga rättigheter och trygghet, och 
kommunpolis Roberto Tomé informerar om det allmänna läget i stadsdelen och 
förvaltningens arbete i trygghetsfrågor. Utgångspunkten i presentationen är de frågor som 
ställdes vid nämndens förra sammanträde. 
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- Ulrika Stridvall Dahlén, kommunikations- och stabschef samt tf. sektorchef samhälle 
och kultur, redogör för hur arbetet med utrymningsvägar fortgår utifrån nämndens 
uppdrag vid sammanträdet den 23 april 2020. Pågående situation med covid-19 har fått 
konsekvenser för möjligheten att genomföra utrymningsövningar, i synnerhet under våren 
på äldreboenden och boende med särskild service. Merparten av förvaltningens andra 
verksamheter har genomfört utrymningsövning i år. Sett till våra äldreboenden har 
Annedal under september varit först ut med att ha haft räddningstjänsten på plats för att 
genomföra och utbilda i utrymning. Upplägget har anpassats för att kunna genomföras på 
ett säkert sätt. Resterande två äldreboenden kommer att följa efter med samma upplägg 
under oktober. Skriftlig uppföljning i ärendet kommer lämnas vid nämndens 
sammanträde i december. 

- Ulrika Stridvall Dahlén informerar även om stadsdelsnämndens nya 
dokumenthanteringsplan. Vid nämndens nästa sammanträde i oktober kommer ett ärende 
om framställan till Arkivnämnden om att överlämna eller överlämna och införliva 
allmänna handlingar enligt de lagar och riktlinjer Göteborgs Stad har, inför ny 
nämndorganisation 2021. 

- Birgitta Thielen, sektorchef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, besvarar ställd fråga 
vid förra nämndsammanträdet om hur förvaltningen och staden arbetar förebyggande 
gentemot äldre för att undvika risk för bränder. 

- Information om stadens arbete kring covid-19 med särskilt fokus på avsaknad av 
konstaterade fall, frivillig självtestning av medarbetare samt förstärkta insatser i 
verksamheterna. 

- Information om ny nämndorganisation 2021. Arbete och förberedelser fortgår med 
fortsatt stort fokus på organisation, rekryteringar och lokaler. I februari 2021 kommer 
nuvarande stadsdelsnämnd ha ett avslutande sammanträde för att bland annat besluta om 
årsrapport för 2020. 

- Uppdatering om aktuell status kring ny gemensam familjecentral. Bedömningen efter 
möte med förskoleförvaltningen och Närhälsan är att nuvarande tänkt lokal inte är 
lämplig för alla inblandade parter i projektet. 

- Information om ny benämning av äldreboenden i Göteborg Stad, som kulturnämnden 
har att fatta beslut om.   

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.   
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§ 173 N135-0038/20 
Uppföljningsrapport augusti 2020 
Stadsdelsförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljningsrapport per augusti, i 
enlighet med Göteborgs Stads uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten ska beslutas 
av stadsdelsnämnden för att därefter översändas till kommunstyrelsen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné godkänner uppföljningsrapport till och med augusti 
2020. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02 
Bilaga 1: Uppföljningsrapport mars 2020 SDN Majorna-Linné 
Bilaga 2: Ej verkställda beslut   
Bilaga 3: Lex Maria blankett 
Bilaga 4: Uppföljning av effekter och åtgärder med anledning av Covid-19 
Bilaga 5: Delårsmall 
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§ 174 N135-0304/20 
Redovisning av uppdrag om åtgärder för att möta 
verksamheternas behov 
Vid sammanträdet den 27 augusti gav stadsdelsnämnden direktören i uppdrag att 
presentera förslag på åtgärder för att möta verksamheternas behov inom alla sektorer. 
Förvaltningen beskriver i ärendet processer för att identifiera och vidta åtgärder för att 
möta verksamheternas behov samt ytterligare åtgärder.   

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förklarar uppdraget om att presentera förslag på 
åtgärder för att möta verksamheternas behov inom alla sektorer fullgjort.  

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger stadsdelsdirektören i uppdrag att ta fram 
fritidsaktiviteter för barn och unga som ett alternativ till att driva omkring på kvällar och 
helger. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-03 
Bilaga 1: Protokollsutdrag stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2020-06-17 § 128 
Yrkande från V och MP 
Yrkande från D 

Yrkanden 
Lena Olinder (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, avslag till yrkandet från V och 
MP samt bifall till yrkandet från D. 

Susanne Sillberg Ligander (S) yrkar avslag på yrkandet från V och MP till förmån för 
eget senare yrkande samt bifall till yrkandet från D. 

Yvonne Lundberg (D) yrkar avslag på yrkandet från V och MP samt bifall till yrkandet 
från D. 

Jennifer Merelaid Hankins (V) och Jonas Svensson (MP) yrkar bifall till yrkandet från V 
och MP. 

Jan Hermfelt (SD) yrkar avslag till yrkandet från D. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett huvudförslag till beslut och att 
stadsdelsnämnden därmed beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande ställer därefter förslagen om bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från 
V och MP mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar att avslå detta. 
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Ordförande finner avslutningsvis att det endast finns förslag om att bifalla 
tilläggsyrkandet från D och att stadsdelsnämnden därmed beslutar att bifalla detta. 

Deltar inte i beslutet 
Jennifer Merelaid Hankins (V), Niklas Theodorsson (V) och Jonas Svensson (MP) deltar 
inte i beslutet gällande beslutspunkt två med hänvisning till nedan protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Ledamöter och ersättare från V och MP önskar föra följande till protokollet: 
"Gällande Demokraternas yrkande på ärende 8: 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet instämmer i att fritidsaktiviteter är viktiga, men avstår 
från att delta i beslutet gällande Demokraternas förslag med hänvisning till vårt eget 
yrkande som har ett mer specifikt förslag gällande ungdomsarbetet i stadsdelen." 
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§ 175   
Muntlig rapport om nuläget inom sektor IFO-FH 
Tf. sektorchef Kerstin Hansson informerar om aktuellt läge inom sektor individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder.  

Återrapportering sker kring förändringsarbetet på Ostindiegatans gruppbostad, utifrån 
IVO:s tillsynsärende som stadsdelsnämnden yttrade sig om den 24 april 2020 (N135-
0384/19). IVO beslutade den 29 juni 2020 att avsluta tillsynsärendet utan någon 
ytterligare åtgärd. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  
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§ 176 N135-0391/20 
Svar på remiss om kommuner som utförare av tjänster åt 
Arbetsförmedlingen 
Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att yttra sig om betänkandet av utredningen 
Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga 
förutsättningarna (SOU 2020:41).  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné tillstyrker de förslag som presenteras i betänkande 
av utredningen Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av 
de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41). 
2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-20 
Bilaga 1: Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de 
rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41) 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen (stadsledningskontoret) dnr 1138/20. 
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§ 177 N135-0365/20 
Svar på remiss om lokalbehovsplan vård- och 
omsorgsboende för äldre 2020 
Stadsdelsnämnden har fått förslag till Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende för 
äldre 2020 (nutid, närtid och framtid) för yttrande. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné tillstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna i 
förvaltningens tjänsteutlåtande, förslaget till Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende 
för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid). 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till resursnämnd Örgryte-Härlanda. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-26 
Bilaga 1: Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och 
framtid) 
Bilaga 2: Mall för förvaltningens bedömning 

Protokollsutdrag skickas till 
Äldreboendesamordningen, stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda, senast den 30 
september. 
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§ 178 N135-0258/20 
Svar på remiss om Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 2021-2030 
Miljö- och klimatnämnden har tagit fram ett förslag till Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 2021–2030 som stadsdelsnämnden har fått för yttrande. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till miljö- och klimatnämnden.   

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-06-10 
Bilaga 1: Remissversion av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 
Yrkande från MP och V 
Yttrande från D 

Yrkanden 
Lena Olinder (M), Susanne Sillberg Ligander (S), Yvonne Lundberg (D) och Jan 
Hermfelt (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till yrkande från MP och 
V. 

Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till yrkandet från MP och V. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden, senast den 30 oktober.  
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§ 179 N135-0009/20 
Återrapport av delegationsbeslut 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott återrapporteras direkt till stadsdelsnämnden i 
detta ärende. Under aktuell period (2020-07-24 – 2020-08-31) finns inga 
delegationsbeslut fattade av tjänstepersoner att återrapportera. Av denna anledning sker 
heller ingen granskning av delegationsbeslut vid detta sammanträde. 

Beslut 
Delegationsbeslut fattade av stadsdelsnämndens utskott förklaras återrapporterade.  

Handlingar 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott 2020-09-01 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott 2020-09-03 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott 2020-09-15 

 

 

§ 180   
Inkomna och upprättade skrivelser 
Inkomna och upprättade skrivelser informeras nämnden i detta ärende. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.   

Handlingar 
Information till personuppgiftsansvariga styrelser och nämnder med anledning av EU-
domstolens dom i mål C-311/18 (Schrems II-målet) 
Informationsbrev om förändring av namn och benämning av äldreboende i Göteborgs 
stad 
Protokoll FSG 2020-09-15 
Protokoll stadsutvecklingsrådet 2020-09-17 
Protokollsutdrag KF 2020-08-20 Klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder 
och bolag 
Protokollsutdrag KF 2020-09-10 Val av ny ersättare och ledamot i SDN Majorna-Linné 
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§ 181   
Information från ledamöter och ersättare i nämnden 
Susanne Sillberg Ligander (S) och Lena Olinder (M) återrapporterar från 
pensionärsrådets senaste möte. 

Yvonne Lundberg (D) och Susanne Sillberg Ligander (S) återrapporterar från 
Länsstyrelsens digitala barnrättsdag. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

 

 

§ 182   
Frågor från nämnden till förvaltningen 
Susanne Sillberg Ligander (S) ställer fråga om förvaltningens utskick av broschyrer om 
olika aktiviteter som riktar sig till seniorer och bakgrunden samt tanken bakom utskicket. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger stadsdelsdirektören i uppdrag att besvara frågan 
vid kommande sammanträde.  

 

 

§ 183 N135-0075/19 
Information om nämndens uppdrag till stadsdelsdirektören 
Efter önskemål från presidiet informeras om nämndens pågående och avslutade uppdrag 
till stadsdelsdirektören. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.     

Handling 
Sammanställning över nämndens uppdrag till stadsdelsdirektören 
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§ 184 N135-0518/18 
Förordnande och delegation av beslutanderätt i brådskande 
ärenden 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 september 2020 att utse 
tidigare ersättaren Jonas Svensson (MP) till ny ledamot i stadsdelsnämnden istället för 
Nike Halvardsson (MP).   

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förordnar om samt delegerar beslutanderätt till Jonas 
Svensson (MP) i ärenden enligt bilaga 1 och som är så brådskande att 
individutskottets/stadsdelsnämndens beslut inte kan avvaktas. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-14 
Bilaga 1: Särskilda förordnanden samt delegation av beslutanderätten till ledamöter i 
stadsdelsnämnden (akuta behov) 
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§ 185 N135-0013/19 
Val av ny representant i stadsutvecklingsrådet 
Nike Halvardsson (MP) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i stadsdelsnämnden, varför 
det finns behov av att utse en ny representant i stadsutvecklingsrådet. Miljöpartiet har 
inkommit med önskemål om att platsen ska tas av Helle Lyrstad Larssen (MP). 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné utser Helle Lyrstad Larssen (MP) som ny representant 
i stadsutvecklingsrådet för år 2020. 

Handling 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-14  

 

 

 

§ 186 N135-0012/19 
Val av ny representant i funktionshinderrådet 
Nike Halvardsson (MP) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i stadsdelsnämnden, varför 
det finns behov av att utse en ny representant i funktionshinderrådet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné utser Helle Lyrstad Larssen (MP) som ny representant 
i funktionshinderrådet för år 2020. 

Handling 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-14 

Yrkanden 
Jonas Svensson (MP) yrkar att Helle Lyrstad Larssen (MP) utses som ny representant i 
funktionshinderrået. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att stadsdelsnämnden 
därmed beslutar att utse Helle Lyrstad Larssen (MP). 
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§ 187 N135-0467/20 
Yrkande från S, M, L, C om trygghetsskapande åtgärder i 
stadsdelen  
Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) har 
skickat in ett skriftligt yrkande. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger stadsdelsdirektören i uppdrag att skyndsamt 
återkomma med förslag på trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger stadsdelsdirektören i uppdrag att vid 
nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med förslag till beslut om hur 
genomförandet av arbetet ska fortgå.  

Handling/ar 
Yrkande från S, M, L, C, 2020-09-24 

Yrkanden 
Susanne Sillberg Ligander (S), Lena Olinder (M), Yvonne Lundberg (D) och Jan 
Hermfelt (SD) yrkar bifall till skriftligt yrkande från S, M, L och C. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att stadsdelsnämnden 
beslutar enligt skriftligt yrkande från S, M, L och C. 

Deltar inte i beslutet 
Jennifer Merelaid Hankins (V), Niklas Theodorsson (V) och Jonas Svensson (MP) deltar 
inte i beslutet. 

Protokollsanteckning/ar 
Ledamöter och ersättare från V och MP önskar föra följande till protokollet: 
”Vänsterpartiet och & Miljöpartiet har vid flera tillfällen lagt förslag om att förstärka 
arbetet med ungdomar i stadsdelen, både genom stadsdelens egna verksamheter och 
samverkan med föreningslivet. En stark välfärd med god bemanning i våra verksamheter 
är en av de viktigaste trygghetsskapande åtgärderna. Vi föreslog även vid dagens 
nämndmöte en förstärkning av insatser till unga eftersom det finns en upplevd otrygghet 
runt Karl Johans Torg, något som tyvärr avslogs av övriga partier.  Vi avstår från att 
delta i beslut om förslaget från S, M, L, C då det istället hänvisar till att fler kameror, 
väktare och vakter ska prioriteras, något vi ser som en felaktig prioritering. Vi ser fram 
emot att förvaltningen presenterar andra, mer verksamma, trygghetsskapande åtgärder 
utöver det goda trygghetsfrämjande arbete som redan pågår.” 
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§ 188 N135-0468/20 
Yrkande från M, L, C om drogprevention 
Moderaterna (M), Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) har skickat in ett skriftligt 
yrkande. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger stadsdelsdirektören i uppdrag att avsätta pengar till 
föreläsningar mot droger för klasser årskurs 4-6 i stadsdelen.  

Handling 
Yrkande från M, L, C, 2020-09-24 
Yttrande från D 

Yrkanden 
Stefan Persson (M), Susanne Sillberg Ligander (S), Jonas Svensson (MP) och Jennifer 
Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till skriftligt yrkande från M, L och C. 

Yvonne Lundberg (D) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att 
stadsdelsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande finner därefter att det endast finns ett återstående förslag till beslut och att 
stadsdelsnämnden beslutar enligt skriftligt yrkande från M, L och C. 

 

 

 

  



 

 

Majorna-Linné 
 

  

Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Göteborgs Stad [Majorna-Linné], protokoll 19 (24) 
   
   

§ 189 N135-0469/20 
Yrkande från M, L, C om uppföljning av det 
drogförebyggandet arbetet 
Moderaterna (M), Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) har skickat in ett skriftligt 
yrkande. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné uppdrar åt stadsdelsdirektören att återkomma med 
en redogörelse avseende de förändringar i aktiviteter och prioriteringar i befintlig 
handlingsplan avseende det förebyggande arbetet mot droger, som baseras på vår 
medverkan i den FOU-cirkel som arrangerades av Länsstyrelsen. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné uppdrar åt stadsdelsdirektören att redogöra för hur 
stadsdelens arbete mot droger fortskrider.  

Handling 
Yrkande från M, L, C, 2020-09-24 

Yrkanden 
Lena Olinder (M) och Susanne Sillberg Ligander (S) yrkar bifall till skriftligt yrkande 
från M, L och C. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att stadsdelsnämnden 
beslutar enligt skriftligt yrkande från M, L och C. 
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§ 190 N135-0470/20 
Yrkande från S om att utöka utbud av aktiviteter för seniorer i 
närområdet 
Socialdemokraterna (S) har skickat in ett skriftligt yrkande. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger stadsdelsdirektören i uppdrag att återkomma med 
förslag på utökat utbud av aktiviteter för seniorer i geografiska närområden. Aktiviteterna 
ska erbjudas utomhus samt inomhus för mindre grupper.  

Handling/ar 
Yrkande från S, 2020-09-24 

Yrkanden 
Susanne Sillberg Ligander (S) och Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till 
skriftligt yrkande från S. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att stadsdelsnämnden 
beslutar enligt skriftligt yrkande från S. 

Protokollsanteckning 
Ledamöter och ersättare från V och MP önskar föra följande till protokollet: 
”Vänsterpartiet och Miljöpartiet lade ett yrkande om flera åtgärder i Stadsdelsnämnden 
på ärende 8, med liknande förslag för personal och brukare inom äldreomsorgen, 
dessutom med satsningar på kompetensutveckling för all personal och förebyggande 
arbete för ungdomar. Vårt yrkande röstades tyvärr ner av övriga partier. Vi väljer dock 
att stötta förslagen från Socialdemokraterna eftersom det viktigaste är att 
Stadsdelsnämnden gör något extra för våra äldres välbefinnande och god arbetsmiljö för 
vår personal, oavsett vem förslagen kommer från.” 
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§ 191 N135-0471/20 
Yrkande från S om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen 
Socialdemokraterna (S) har skickat in ett skriftligt yrkande. 

Beslut 
1. Direktören får i uppdrag att säkerställa den förstärkta bemanningen under resten av 
året. Om behov finns kan den förstärkas ytterligare med fler månadsanställningar. 

2. Direktören får i uppdrag att ta fram insatser för att höja andelen medarbetare i 
stadsdelen som genomgår regeringens pågående äldrelyft. 

3. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med hur 
genomförandet av arbetet planeras. 

Handlingar 
Yrkande från S, 2020-09-24 

Yrkanden 
Claes Söderling (S), Lena Olinder (M) och Yvonne Lundberg (D) yrkar bifall till 
skriftligt yrkande från S. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att stadsdelsnämnden 
beslutar enligt skriftligt yrkande från S. 

Protokollsanteckning 
Ledamöter och ersättare från V och MP önskar föra följande till protokollet: 
"Vänsterpartiet och Miljöpartiet lade ett yrkande om flera åtgärder i Stadsdelsnämnden 
på ärende 8, med liknande förslag för personal och brukare inom äldreomsorgen, 
dessutom med satsningar på kompetensutveckling för all personal och förebyggande 
arbete för ungdomar. Vårt yrkande röstades tyvärr ner av övriga partier. Vi väljer dock 
att stötta förslagen från Socialdemokraterna eftersom det viktigaste är att 
Stadsdelsnämnden gör något extra för våra äldres välbefinnande och god arbetsmiljö för 
vår personal, oavsett vem förslagen kommer från.” 
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§ 192 N135-0341/20 
Information om anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg enligt Lex Sarah 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

Handlingar 
Utredning, 2020-08-27 
Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, 2020-08-28 
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§ 193   
Ställningstagande i faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

§ 194   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

§ 195   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

§ 196   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

 

§ 197   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär 
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§ 198   
Anmälan av ordförandebeslut 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

 

§ 199   
Anmälan av ordförandebeslut 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär.  

 

§ 200   
Anmälan av ordförandebeslut 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 
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