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Tid: 15:50-17:36 
Plats: Skånegatan 9A, konferensrum entréplan 
Paragrafer:  §§ 122-136 

Närvarande 

Ledamöter 

Kent Vahlén (L), ordförande  
Matilda Skön (FI), 2:e vice ordförande  
Aslan Akbas (S)  
Alice Vernersson (V)  
Azar Hedemalm (MP) 
Lisen Kindbom (S)  
Britt Olsson (M) §§ 124-136 (distansdeltagande) 

 
Tjänstgörande ersättare 

Erjola Pere Poci (M) tjänstgör för Mattias Tykesson (M)  
Klas Eriksson (D) tjänstgör för Torkel Bergström (D)  
Peter Löfgren (KD) tjänstgör för Britt Olsson (M) §§ 122-123 
Göran Larsson (MP) tjänstgör för Carita Jansson Tsiantes (D) §§ 122-123 
John Ekman (D) tjänstgör för Carita Jansson Tsiantes (D) §§ 123-136 
(distansdeltagande) 
Peter Ekberg (SD) tjänstgör för Rasmus Ragnarsson (SD) 

Övriga ersättare 

Jan-Åke Ryberg (S) §§ 124-136 (distansnärvaro) 
Emma Karlsson (V) §§ 124-136 (distansnärvaro) 
Tim Arasimowicz (L) §§ 124-136 (distansnärvaro) 
Satu Rekola (MP) §§ 124-136 (distansnärvaro) 
Peter Löfgren (KD) §§ 124-136 
Göran Larsson (MP) §§ 124-136 

Övriga närvarande 

Babbs Edberg, stadsdelsdirektör 
Jenni Hermansson, sekreterare 
Marie Wiberg Sernevall, sekreterare 
Zenita Källner, förvaltningscontroller 
Simon Cederholm, tf ekonomichef §§ 124-136 
Lotta Milleskog, avdelningschef HR, kansli, kommunikation §§ 124-136 
Ann-Louise Östman, sektorschef Individ- och familjeomsorg samt familjeomsorg 
och t.f. sektorschef Samhälle och kultur §§ 124-136 
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Carin Bringestedt, sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård §§ 124-136 

 

Personalföreträdare 
Jill Kaighin (TCO) (distansdeltagande) 
Teresa Barros Mendez (Kommunal)  
Gunnar Sasse (SACO) 
 
Justeringsdag: 2020-08-25 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla den 2020-08-26 
 

 

  

Sekreterare 

Jenni Hermansson 

  

 

Ordförande 

Kent Vahlén (L) 

  

Justerande 

Matilda Skön (FI) 
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§    122 
Upphörande av begränsning i umgängesrätten enligt LVU  
 

Beslut 
Nämndens beslut hålls tillgängligt hos Stadsdelsnämnden Centrum, Skånegatan 9A, med 
den begränsning som föreligger enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 
Sammanfattning 
Modern har tidigare inte samtyckt till umgängesplanering avseende barnet. Beslut om 
umgängesreglering fattades av stadsdelsnämnden 18 juni 2019. Beslutet avsåg 2,5 timmar 
en gång per månad. Modern överklagade då beslutet och Förvaltningsrätten fastställde 
beslutet om umgängesreglering den 2 augusti 2019. Kammarrätten har därefter fastställt 
beslutet den 10 oktober 2019. I december 2020 togs beslut om att utöka umgänget till 3,5 
timmar var tredje vecka. Modern samtycker nu till den nya umgängesplanering som 
presenterats och kommer att börja gälla i september 2020. Utifrån detta finns inte längre 
anledning till att en begränsning av umgängesrätten enligt LVU ska fortgå. 
 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-07-28 
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§    123 
Nedläggning av faderskap 
 

Beslut 

Nämndens beslut hålls tillgängligt hos Stadsdelsnämnden Centrum, Skånegatan 9A, med 
den begränsning som föreligger enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Sammanfattning 
Familjerättsbyrån i Göteborg utreder faderskap på uppdrag av de olika 
stadsdelsnämnderna. För stadsdelsnämnden Centrum har Familjerättsbyrån upprättat ett 
tjänsteutlåtande angående nedläggande av faderskapsutredning med stöd av 
föräldrabalken 2 kap § 7. 

Handling/ar 
Social resursförvaltnings tjänsteutlåtande, 2020-06-15 
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§    124 
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum antecknar anmälan av föregående sammanträdesprotokoll 
från 2020-06-15 till protokollet.  
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§    125 
Rapport från lokala råd och arbetsgrupper 
 
Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Erjola Pere Poci (M) informerar från Folkhälsorådets senaste sammanträde. 
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§    126 

Stadsdelsdirektören informerar 
 
Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
T.f. ekonomichef Simon Cederholm informerar om ekonomiskt läge till och med juli. 
Då Simon Cederholm har fått nytt jobb kommer Bitte Tidemand gå in som ekonomichef 
under resterande delen av 2020.  
 
Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om sommaren som ur förvaltningens 
perspektiv har varit lugn då till exempel bemanningen fungerat bra och det inte varit 
social oro. Däremot har det under den senaste veckan blossat upp en konflikt mellan gäng 
i Backa och Angered. 
 
Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om en nulägesbild kring Covid19: Sedan sju 
veckor bakåt finns ingen konstaterad smitta inom förvaltningen. Även sommaren har 
fungerat väl. Det har också kommit att bli ett nytt normalläge då bland annat fortsatt 
arbete sker utifrån restriktioner och åtgärder. Det finns även god tillgång på 
skyddsutrustning och förvaltningen är väl förberedda om läget skulle ändras igen.  
 
Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om aktuell status avseende ny 
nämndorganisation 2020 där arbete och förberedelser fortgår med fortsatt stort fokus på 
organisation, rekryteringar och lokaler.  
 
Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om aktuell status kring Familjecentralen och 
där Närhälsan nu har signalerat att de har svårt att gå in i nya lokaler då de inte har sagt 
upp sina gamla lokaler. Styrgruppen kommer ha möte den 26 augusti och då kommer 
detta att diskuteras.  
 
Sektorchef Ann-Louise Östman informerar om läget med ekonomiskt bistånd inom 
Göteborg Stad. 
 
Nämndsekreterare Jenni Hermansson informerar om ny dokumenthanteringsplan för 
stadsdelarna och som gäller för handlingar upprättade från 1 januari 2016 och framåt. 
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§    127 

Information och eventuella frågor till förvaltningen från 
nämnden  
 

Sammanfattning  
Erjola Pere Poci (M) frågar hur arbetsmiljön inom hemtjänsten fortsatt att utvecklas.  
Stadsdelsdirektör Babbs Edberg svarar på frågan och informerar om att förvaltningen kan 
återkomma med ytterligare upplysningar i frågan.  
  



 

 

Centrum  

 

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

Göteborgs Stad Centrum, protokoll 9 (18)

  

  

§    128 
Svar på remiss –Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga 
Göteborg 2021-2024 
diarienummer N134-0502/20 

 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker underlag till Göteborgs Stads plan för 
Åldersvänliga Göteborg 2021-2024 enligt förvaltningens bedömning och översänder 
förvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga som eget yttrande till Stadsledningskontoret. 
 

Sammanfattning 
Underlaget till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024 är en del av 
ett specifikt tillvägagångssätt med grund i Världshälsoorganisationen WHO:s handbok 
för ”Age-friendly Cities and communities”. I nätverket för åldersvänliga städer ingår 100 
städer världen över, varav en är Göteborg. Det åldersvänliga arbetet ska enligt handboken 
ske i fyra olika faser; basutvärdering, strategisk plan, implementering och utvärdering av 
arbetet.  

Den strategiska planen har tagits fram av Stadsledningskontoret i samverkan med berörda 
aktörer i enlighet med kommunstyrelsens beslut i juni 2019. Planens övergripande 
målbild är uppdelad i sex fokusområden med tillhörande mål och idéutvecklade 
aktiviteter. Stadsdelsnämnd Centrum är en av två stadsdelsnämnder som ombetts att 
lämna synpunkter. 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-08-01 
Synpunkter och ansvarsfördelning 
Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024 
Målbild 
Basutvärdering, nulägesbeskrivning av seniorers behov, erfarenheter och synpunkter om 
åldersvänligheten i Göteborg 
Stadsledningskontorets följebrev, 2020-05-20 
Remissinstanser för underlag till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-
2024 
Kommunstyrelsens snabbprotokoll 2020-05-20 
Yrkande från (V) och (MP) e i kommunstyrelsen angående remittering av Göteborgs 
Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2020 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 2020-04-27 
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§    129 

Svar på yrkande från (S), (M), (L) och (KD) angående åtgärder 
för att minska smittspridning och förbättra arbetsmiljö 
diarienummer N134-0515/20 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet.   

Sammanfattning 
Vid stadsdelsnämndens sammanträde i juni beslutade nämnden om ett antal uppdrag till 
förvaltningen med koppling till situationen med coronaviruset covid-19. Uppdragen 
handlade om minskad smittspridning och förbättrad arbetsmiljö. 
Enligt nämndens beslut skulle uppdragen återrapporteras vid nämndens nästa 
sammanträde i augusti. Förvaltningen redovisar i det här ärendet vilka åtgärder som 
genomförts och genomförs. 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-06-23 
Yrkande från (S), (M), (L) och (KD) angående åtgärder för att minska smittspridning och 
förbättra arbetsmiljö, 2020-05-26 
Protokollsutdrag från Stadsdelsnämnd Centrum 2020-06-15 § 117 
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§   130 

 
Fördelning av ramjustering – åtgärder för att minska 
smittspridning och förbättra arbetsmiljön 
diarienummer N134-0761/20 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum godkänner förslag på ramjusteringar.  
 

Sammanfattning 
Förvaltningen lämnar förslag på ramjustering utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-
06-16 att tilldela stadsdelsnämnden ytterligare medel motsvarande 23 500 tkr. Föreslagen 
fördelning utgår ifrån hur kostnader i linje med yrkande från (S), (M), (L) och (KD) 
angående åtgärder för att minska smittspridning och förbättra arbetsmiljö (SDN Centrum 
2020-06-15 § 117) har fördelats samt planerade ytterligare satsningar. 

 

Handlingar 

Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2020-06-25 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-03 § 531 
Yrkande från (V), (MP), (M), (L), (C), (S) och (KD) i kommunstyrelsen, 2020-05-29 
Yrkande från (SD) i kommunstyrelsen, 2020-05-28 
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§    131 
 
Anmälan av ordförandebeslut gällande stängda 
nämndsammanträden för allmänheten under perioden 2020-
07-01 – 2020-12-31 

diarienummer N134-0627/19 
 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum godkänner redovisningen av ordförandebeslut gällande 
stängda nämndsammanträden för allmänheten under perioden 2020-07-01 – 2020-12-31. 
 

Sammanfattning 

Ordförande Kent Vahlén (L) beslutade 2020-04-14 genom ordförandebeslut att nämndens 
sammanträden under perioden 2020-04-14 - 2020-06-30 skulle hållas stängda för 
allmänheten. Detta som en försiktighetsåtgärd utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer med anledning av det nya coronaviruset covid-19. Då situationen med 
coronaviruset covid-19 kvarstår hålls stadsdelsnämndens sammanträden fortsatt stängda 
för allmänheten under perioden 2020-07-01-2020-12-31. 

 

Handling/ar 
Ordförandebeslut, 2020-07-14 
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§    132 
 
Anmälan av ordförandebeslut gällande utökad delegation av 
beslutanderätten i brådskande ärenden 

diarienummer N134-0847/19 
 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum godkänner redovisningen av ordförandebeslut gällande 
delegation av beslutanderätten i brådskande ärenden för perioden 2020-07-01 – 2020-12-
31. 
 

Sammanfattning 

Vid Stadsdelsnämnden Centrums sammanträde 2020-04-21 beslutades att Britt Olssson 
(M) och Alice Vernersson (V) i de fall ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande inte är tillgängliga, i nämnd ordning, besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § 
kommunallagen under perioden 2020-04-21 till 2020-06-30. Detta med anledning av det 
nya coronaviruset covid-19. Då situationen med coronaviruset covid-19 kvarstår har 
ordförande Kent Vahlén (L) genom ordförandebeslut 2020-07-14 beslutat att denna 
utökade delegation fortsatt gäller 2020-07-01-2020-12-31. 

 

Handling/ar 
Ordförandebeslut, 2020-07-14 
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§    133 

Anmälan om delegationsbeslut och beslut fattade med stöd 
av vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskottet) 
diarienummer N134-0564/20 

 
Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Sammanfattning 

Avdelningschefsbeslut, 2019-12-27, Avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling, N134-0559/20 

Sektorchefsbeslut, 2020-05-27, Beslut om disciplinpåföljd, N134-0597/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-06-15, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 
servera alkoholdrycker, N134-0575/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-06-01, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 
servera alkoholdrycker, N134-0510/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-07-01, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 
servera alkoholdrycker, N134-0608/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-07-01, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 
servera alkoholdrycker, N134-0605/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-07-01, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 
servera alkoholdrycker, N134-0613/20 

Sektorchefsbeslut 2020-07-13, Beslut om avsked, N134-0387/20 

Sektorchefsbeslut 2020-06-15, Utredning och beslut gällande ansökan om 
föreningsbidrag, N134-0538/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut 2020-06-24, Beslut om avsked, N134-0652/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-07-01, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 
servera alkoholdrycker, N134-0606/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-06-17, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 
servera alkoholdrycker, N134-0578/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-07-06, Svar på remiss angående Detaljplan för bostäder 
mm vid Karl Gustavsgatan – granskning, N134-0287/14 
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Protokoll från stadsdelsnämndens (individ-)utskott, sammanträde, 2020-06-09, 2020-06-
23, 2020-07-14, 2020-08-04 

 

Handling/ar 
Sammanställning av anmälda delegationsbeslut och beslut fattade med stöd av 
vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskott) 
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§    134 

Anmälan av förvaltningens postlista 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum noterar förvaltningens postlista för perioden 2020-06-09 – 
2020-08-17 till protokollet. 
 

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen Centrum anmäler vid varje sammanträde postlista för innevarande 
period. 

Handling/ar 
Postlista för perioden 2020-06-09 – 2020-08-17 
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§    135 

Granskning av delegationsbeslut 

 
Sammanfattning 
Peter Löfgren (KD) har inför sammanträdet den 25 augusti 2020 granskat några 
delegationsbeslut.  
 

De granskade besluten var: 

‐ Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-05-25, Tillämpning av myndighetsspecifikt 
bevarande och gallringsbeslut för handlingar rörande fritidsverksamhet, N134-
0478/20 
 

‐ Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-05-25, Tillämpning av myndighetsspecifikt 
bevarande och gallringsbeslut rörande handlingar inom Socialtjänstens 
myndighetsdel, N134-0185/20 
 

‐ Områdeschefsbeslut, 2020-05-18, Avslag för begäran om utlämnande av allmän 
handling med sekretessförbehåll, N134-0492/20 
 

I granskningen fann Peter Löfgren (KD) inget att anmärka på. Inför nästkommande 
sammanträde utser stadsdelsnämnden John Ekman (D) till granskare av delegationsbeslut. 
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§    136 
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning.  

Matilda Skön (FI) informerar om att hon valt att avsluta sitt uppdrag som ledamot i 
stadsdelsnämnd Centrum och att dagens sammanträde är hennes sista. Kent Vahlén (L) 
tackar av Matilda med en blomma.  


