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Tid: 17:00- 19:00. Ajournering: kl. 17:05-17:07, kl.18:15-18:30. 
Plats: Stora salen, kulturhuset Kåken 
Paragrafer:  199-220 

Närvarande 
Ledamöter 
 Ordförande Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) 
1:e vice ordförande Tobias Björk (M) 
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 
Markus Kerttu (MP) tjänstgör för Thore Backlund (S) 
Ida Fossenstrand (M) tjänstgör för Susanne Grandin Biörnerud (M) 
 

Övriga ersättare 
Roy-Lennart Winqkvist (L) 
Sophia Nilsson (MP) 
 

Övriga närvarande 
Annika Ljungh, tf. stadsdelsdirektör och sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård §§ 199-220 
Anna Kihlén, nämndsekreterare §§ 199-220 
Per-Olof Frick, tf. ekonomichef §§ 199-218 
Inge Olofsson, förvaltningscontroller och stabschef §§  199-218 
Margareta Kjelldorff, tf. HR-chef §§  199-218 
Karen Alvstad, områdeschef IFO §§  199-218 
Tomas Dunér, sektorchef Samhälle och kultur §§ 199-218 
Alex Wennblom, områdeschef hälso-och sjukvård §§ 199-218 
 

Personalföreträdare 
Christina Wising (Kommunal) §§ 199-218 

Justeringsdag:  2020-09-29 
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Underskrifter 

 
 

 

  

Sekreterare 
Anna Kihlén 

 

Ordförande 
Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) 

Justerande 
Ulf Carlsson (MP) 

 



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 3 (25) 
   
   

§ 199   
Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreteraren genomför upprop av närvarande ledamöter och ersättare. 

Tjänstgöring antecknas enligt protokollets förstasida. 

Följande ledamöter och ersättare lyssnar på den öppna delen av sammanträdet via distans; 
Thore Backlund (S), Susanne Grandin Biörnerud (M), Anne-Kristine Wilson (S), Sigurd 
Walldal (D), Ann-Charlott Aurell (D) och Roland Dahlström (S). 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar tjänstgöring till protokollet. 
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§ 200   
Fastställande av föredragningslistan och anmälan av övriga 
frågor 
- Ny punkt gällande annan lokal för sammanträden behandlas som ärende 5a. 

- Ny punkt gällande gemensam avslutning för nämnden behandlas som ärende 5b. 

- Ärende nr 14 Anmälan av delegationsbeslut är dubblett och stryks från dagordningen. 

- Yrkande från S, V och MP om bemanning hanteras som ärende 16a. 

- Yrkande från S, V och MP om trygghetsskapande insatser hanteras som ärende 16b. 

- Ett sekretessärende har tillkommit sedan kallelsen utsänts; Anmälan om särskild 
förordnad vårdnadshavare (sekretess) och är lagd till dagordningen som ärende nummer 
20. Ärendet utgår dock med anledning av att förvaltningen dragit tillbaka ärendet för 
komplettering av underlag. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fastställer föredragningslistan med ovanstående 
tillägg. 
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§ 201   
Anmälan om jäv 
Ingen ledamot anmäler jäv. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 202   
Allmänhetens frågestund 
Sammanträdet ajourneras klockan 17:05 för allmänhetens frågestund.  

- En medborgare uppmärksammar att det inte finns dagordning för dagens sammanträde i 
pappersform utanför lokalen. Det har missats av förvaltningen. Ordförande meddelar att 
förvaltningen ska ombesörja att det finns tillgängligt inför nästa sammanträde. 

Klockan 17:07 återupptas sammanträdet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 203   
Presidiet informerar 
- Förvaltningen har efterforskat annan lokal för sammanträden och diskussion har förts i 
presidiet. Ordförande redogör för förslag som nämnden får ta ställning till i 
efterkommande punkt. 

-Presidiet har gett förvaltningen i uppdrag att se över lämplig gemensam avslutning för 
stadsdelsnämnden, förvaltningsledning samt förvaltningens samverkansgrupp. Förslag 
finns om middag på Elite Park den 3 december. 

- Informerar om temamöte innan sammanträde den 19 oktober som kommer att handla 
om våld i nära relationer. Temamötet startar kl. 15:30. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 204 
Annan lokal för nämndsammanträden 
Presidiet har gett förvaltningen i uppdrag att se över alternativ för andra lokaler för 
sammanträden under hösten med anledning av covid-19. Presidiet presenterar förslag 
över alternativ; att vara kvar i bokad lokal i Kåken eller att bekosta annan, större lokal 
med mer teknik. Stadsdelsnämnden diskuterar gemensamt. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att nämnden fortsatt använder sig av 
befintlig lokal, placering ska vara rymligt och tjänstepersoner deltar på sammanträdet via 
länk. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslag att sammanträden fortsätter vara i befintlig lokal 
med luftigare placering, och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt detta.   
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§ 205 
Gemensam avslutning 
Stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen upphör till årsskiftet. Presidiet presenterar 
förslag om gemensam avslutning för stadsdelsnämnden, förvaltningsledning samt 
förvaltningens samverkansgrupp. Förslag finns om middag på Elite Park den 3 december. 
Avslutningen ska genomföras med hänsyn till pågående restriktioner utifrån covid-19. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att ha en gemensam avslutning den 3 
december. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på gemensam avslutning den 3 december och finner att 
stadsdelsnämnden beslutar enligt detta.   
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§ 206   
Stadsdelsdirektören informerar 
Stadsdelsdirektören informerar om 

- förvaltningens aktuella arbete utifrån covid-19. I dagsläget finns ingen pågående smitta i 
verksamheten. Veckorapporten fortsätter att skickas ut till nämnden. 

- utsänd skrivelse om byte av namnstandard gällande äldreboende som numera kallas 
vård och omsorgsboende. 

- påbörjad avveckling av Takåsens äldreboende.  

- informerar att förvaltningen planerar att ge en ökad summa för julklapp/ julavslutning 
till anställda. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 207   
Anmälan om redovisning av uppdrag 
Inga uppdrag att redovisa 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar till protokollet. 
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§ 208 N133-0150/20 
 

Delårsrapport september 2020  
Delårsrapporten visar ett positivt ekonomiskt resultat för stadsdelsnämnden. De åtgärder 
som vidtogs under 2019 får fortsatta effekter och det finns i nuläget inte behov av 
ytterligare åtgärder. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

1. godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport med bilagor för augusti 2020 

2. godkänner fördelningen av nämndbidrag per sektor augusti 2020 

3. förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, 2020-09-15 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 209 N133-0421/20 
Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende för äldre 2020 
Kommunfullmäktige uppdrog i budgetbeslutet för 2017 till SDN Örgryte-Härlanda, som 
resursnämnd för äldreboendeplanering, att ta fram ”en långsiktig plan för fler 
äldreboendeplatser”. I uppdraget ingick att revidera planen vartannat år. Föreliggande 
plan gäller för perioden 2020 – 2040. 

En gemensam planering förutsätter att alla ställer sig bakom att förutsättningarna är 
hållbara och det krävs gemensamt accepterade spelregler.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

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

2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget svar till resursnämnd Örgryte-
Härlanda, senast den 30 september 2020. 

3. förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-01 

Protokollsutdrag skickas till 
Resursnämnd Örgryte-Härlanda  
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§210   
Val av representant från Demokraterna till lokala 
pensionärsrådet 
Det lokala pensionärsrådet har fyra adjungerade ledamöter från nämnden. En representant 
från Demokraterna ska väljas. Demokraterna har ingen ledamot att välja. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 211 
Redovisning från granskning av delegationsbeslut anmälda 
till februari 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att bordlägga ärendet. 

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 23 mars, 22 april, 25 maj,15 juni och 31 
augusti. 
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§ 212   
Redovisning från granskning av delegationsbeslut anmälda 
till augusti 
Sophia Nilsson (MP) har granskat beslut gällande investering för att förbättra 
luftkvaliteten på Mäster Johansgatan 2 daterat 2020-07-07 med diarienummer Dnr N133-
0372/20. Hon har inget att erinra.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet.  
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§ 213 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, 2020-09-21 
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§ 214   
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 utser därför en granskande ledamot/ersättare från stadsdelsnämnden 
som ska granska delegationsbeslut anmälda till stadsdelsnämnden på sammanträdet den 
23 september 2020. Granskningen ska sedan rapporteras på sammanträdet den 19 oktober 
2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att utse Roland Dahlström (S) som 
granskare för delegationsbeslut anmälda till stadsdelsnämnden på sammanträdet den 23 
september 2020. Återrapportering från granskningarna sker på sammanträdet den 19 
oktober 2020.  
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§ 215 N133-0008/20 
Inkomna skrivelser SDN 2020 
Förteckning över fyra inkomna skrivelser föreligger. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 

Handlingar 
Förteckning över inkomna skrivelser, 2020-09-18 
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§ 216   
Yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen 
 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde. 
 
Handlingar 
Yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, 2020-09-23 
 
Yrkanden 
Kerstin Brunnström (S) yrkar bifall till skriftligt yrkande. 
Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till skriftligt yrkande. 
Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) yrkar att stadsdelsnämnden bordlägger ärendet till 
nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på att bordlägga yrkandet till nästa sammanträde och 
finner att stadsdelsnämnden bifaller detta.  
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§ 217  
Yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om fler trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen 
 

Sammanträdet ajourneras klockan 18:15 Klockan 18:30 återupptas sammanträdet. 

Beslut 
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.  

Handlingar 
Yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, 2020-09-23. 

Yrkanden 
Tobias Björk (M) och Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) yrkar att ärendet bordläggs. 
Om ärendet avgörs idag yrkar alliansen enligt detta: 
 
”Ge direktören i uppdrag att samverka med direktören för kommande socialnämnd 
centrum kring hur vi kan påbörja ett trygghetsarbete som riktar sig mot invånarna i 
nuvarande stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda.” 

Kerstin Brunnström (S), Carina Örgård (V), Ulf Carlsson (MP) yrkar att ärendet ska 
avgöras idag och yrkar ett tillägg av det skriftlig yrkande från S, V och MP enligt detta: 

”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.”  

Tomas Sjulander (D) biträder skriftligt yrkande från S, V och MP. 
 
Propositionsordning 
Ordförande läser upp följande propositionsordning som godkänns av stadsdelsnämnden. 
1. Proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare. 
2. Om ärendet ska avgöras idag ställs proposition på yrkande från S, V och MP och 
yrkande från alliansen. 

Proposition 1 
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller inte, och finner att 
stadsdelsnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
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§ 217 forts 
Proposition 2 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner stadsdelsnämnden har beslutat 
enligt yrkande från S, V och MP. 

Reservationer 
”Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande då vi anser att det kommer bli svårt för 
förvaltningen att införa en fältgrupp innan verksamheterna i förvaltningen kommer att gå 
in i en ny organisation vid årsskiftet. Med vårt förslag kan förvaltningen istället se hur vi 
kan förbereda vår nuvarande verksamhet för att harmonisera med de andra 
verksamheterna i nya socialnämnden centrum, och på så sätt främja trygghetsarbetet 
riktat mot de invånare som bor i nuvarande stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda. 

Med vårt förslag ökar chansen att de trygghetsskapande åtgärderna implementeras och 
kvarstår även efter årsskiftet 2020/2021 till skillnad från förslaget från S, MP, V som 
troligen inte kommer att ge önskad effekt.” 

Hanna Linnea Wettermark Sköld (L) Tobias Björk (M) Ida Fossenstrand (M) 

 

  



 

 

Örgryte-Härlanda 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, protokoll 23 (25) 
   
   

§ 218   
Rapporter samt övriga frågor 
Ingen övrig fråga.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antecknar informationen till protokollet. 
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§ 219   
Nedläggande av faderskapsutredning SEKRETESS 
Protokollet angående § 219 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 220   
Nedläggande av faderskapsutredning SEKRETESS 
Protokollet angående § 220 /20, finns tillgängligt på Härlanda park, Kålltorpsgatan 2 med 
de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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