Västra Hisingens stadsdelsnämnd

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2020-09-22
Tid: 15:00-18:05
Ajournering: 16:40-16:55
Plats: Arken Spa & Konferens (lokal ”Viken”), Oljevägen 100
Paragrafer: 211-236

Närvarande
Ledamöter
Rickard Eriksson (M) Ordförande
Birgitta Ling Fransson (L) Andre vice ordförande
Andreas Hernbo (MP) Andre vice ordförande
Karin Johansson (V) §§ 211-217, 219-236
Anders Torwald (D) §§ 211-217, 219-236
Oskar Holm (M)
Eva Svensson (D)
Patrik Helgeson (V)
Tjänstgörande ersättare
Gladys Velarde (S)
Fredrik Brunzell (S)
Bert Olsson (M)
Abdullahi Mohamed (MP) § 218
Anita Kjessler (L) § 218
Övriga ersättare
Anita Kjessler (L) §§ 211-217, 219-236
Abdullahi Mohamed (MP) §§ 211-217, 219-220, 223-236
Mait Hjertkvist (M)
Övriga ledamöter och ersättare på distans (ej tjänstgörande)
Christer Gustafsson (S) §§ 215-236
Birgitta Backström (S) §§ 215-236
Ingrid Bergman (MP) §§ 215-236
Mikael Karlsson (SD) §§ 215-236
Övriga närvarande
Tf stadsdelsdirektör och stabschef Lile P Boschewska, sektorchef Individ- och
familjeomsorg samt Funktionshinder Monica Sörensson, tf sektorchefer Äldreomsorg
samt Hälso- och sjukvård Maria Stenmark och Petra Matsson, sektorchef Kultur och
service Michael Göransson, förvaltningscontroller Åsa Svensson, tf kommunikationschef
Åsa Henskog, kanslichef Johanna Olsson Marshall, nämndsekreterare Viktor Jakobsson
Rikenberg, arkivarie Kristin Jansson §§ 211-224, kommunikatör Jakob Säw,
områdespolis Daniel Johnsson §§ 211-221, utvecklingsledare Trygg i Västra Hisingen
Anna Lindeborg 211-221, områdeschef Hisingsgemensamma resurser Alex Rezaei §§
211-223, förste socialsekreterare Familjehemsenheten Malin Dufvenhed §§ 211-223,
enhetschefer område Hemtjänst Paula De Stefano och Ann-Sofi Persson §§ 225-226,
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enhetschefer område Boende och personligt stöd Thomas Westerberg och Sofie Wassberg
§§ 225-226
Personalföreträdare
Matti Karppala (Kommunal) §§ 222-236, Erén Andersson (SACO), Cecilia Jähnke
(TCO/Vision)

Justeringsdag: 2020-09-30
Underskrifter

Sekreterare
Viktor Jakobsson Rikenberg

Ordförande
Rickard Eriksson (M)

Justerande
Andreas Hernbo (MP)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
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§ 211
Upprop av ledamöter och ersättare.
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg ropar upp ledamöter och ersättare som
har kallats till stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september 2020.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att uppropet antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 212
Fastställande av dagordning.
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att punkt 22 i dagordningen ”Utökning av
belopp för avslutande aktivitet för anställda inför 2021” (§ 232) utgår.

Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen med ovanstående information
avseende ärendet som utgår.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att dagordningen fastställs med det ovanstående
tillägget.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 213
Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av
protokoll.
Protokollet från sammanträdet den 22 september 2020 ska enligt reglemente för
Göteborgs stadsdelsnämnder justeras av ordförande och en ledamot.

Beslut
Stadsdelsnämnden utser andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) att jämte
ordförande Rickard Eriksson (M) justera protokollet. Tid fastställs till klockan
13:00, datum till den 30 september 2020 och plats till Höstvädersgatan 1.

Yrkanden
Gladys Velarde (S) yrkar att andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) jämte
ordförande Rickard Eriksson (M) ska justera dagens protokoll.
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att tid fastställs till klockan 13:00, datum till den
30 september 2020 och plats till Höstvädersgatan 1.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 214
Anmälan av jäv.
Ordförande Rickard Eriksson (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något
ärende på sammanträdet den 22 september 2020 kan anmäla det under denna punkt.
Karin Johansson (V) anmäler jäv under punkt 8 i dagordningen ”Anmälan av protokoll
från stadsdelsnämndens individutskott” (§ 218). Anders Torwald (D) anmäler jäv under
punkt 8 i dagordningen ”Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens individutskott” (§
218).

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar Karin Johanssons (V) och Anders Torwalds (D)
anmälan av jäv till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att anmälan av jäv antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 215, N138-0559/19
Tillägg till stadsdelsnämndens arbetsordning avseende
närvarorätt på distans under sammanträden 2020.
Med anledning av covid-19 finns behov av att ledamöter och ersättare ska kunna medverka på distans under resterande sammanträden 2020. På sammanträdet i september
2020 medges endast närvarorätt på distans till följd av tekniska begränsningar men till
sammanträdet i oktober 2020 är planen att fullt deltagande på distans ska vara möjligt.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden antar tillägget i arbetsordningen avseende närvaro på sammanträden på distans, enligt stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Tillägget i
arbetsordningen gäller från och med sammanträdet den 22 september 2020.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att förrättningsarvode och ersättning för förlorad
arbetsinkomst utgår till ledamöter och ersättare som närvarar vid sammanträden
på distans.
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 28 augusti 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antar tillägget i
arbetsordningen avseende närvaro på sammanträden på distans enligt stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande – tillägget i arbetsordningen gäller från och med sammanträdet den 22 september 2020, godkänner att förrättningsarvode och ersättning för
förlorad arbetsinkomst utgår till ledamöter och ersättare som närvarar vid sammanträden
på distans och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
medge närvarorätt på distans under sammanträden och att godkänna att
förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Justering
Den 22 september 2020.
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§ 216
Anmälan av delegationsbeslut.
Vid sammanträdet den 22 september 2020 anmäls följande fattade delegationsbeslut till
stadsdelsnämnden:
Tillämpningsbeslut av SDN Västra Hisingens dokumenthanteringsplan (N138-0361/20)
Revidering av SDN Västra Hisingens klassificeringsstruktur till 1.2 2017 (N138-0457/20)
Tillämpningsbeslut av myndighetsspecifikt bevarande- och gallringsbeslut för handlingar
i verksamhetssystemet Medidoc (N138-0178/20)
Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut gällande loggar i kommungemensamma
tjänsten PU-register Privacy Records hos nämnden för Intraservice (N138-0360/19)
Tillämpningsbeslut av myndighetsspecifikt bevarande- och gallringsbeslut – Bedriva
folkhälsoarbete (N138-0359/19)
Tillämpningsbeslut av myndighetsspecifikt bevarande- och gallringsbeslut – Bedriva
fritidsverksamhet (N138-0291/20)
Tillämpningsbeslut av myndighetsspecifikt bevarande- och gallringsbeslut – Bedriva
kommunal hälso- och sjukvård (N138-0357/19)
Tillämpningsbeslut av myndighetsspecifikt bevarande- och gallringsbeslut – Bedriva
socialtjänst, myndighet (N138-0358/19)
Tillämpningsbeslut av myndighetsspecifikt bevarande- och gallringsbeslut – Bedriva
socialtjänst, utförare (N138-0358/19)

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av ovanstående delegationsbeslut till
protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att delegationsbesluten antecknas till protokollet.
Justering
Den 30 september 2020.
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§ 217
Anmälan av ordförandebeslut.
Till sammanträdet den 22 september 2020 ska fattade ordförandebeslut anmälas. Inga
ordförandebeslut har anmälts.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar ärendet om anmälan av ordförandebeslut till
protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att ärendet antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 218
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens individutskott.
Vid sammanträdet den 22 september 2020 anmäls följande upprättade protokoll från
stadsdelsnämndens individutskott till stadsdelsnämnden:
SDN IU protokoll 2020-08-05
SDN IU protokoll 2020-08-19
SDN IU protokoll 2020-09-02
SDN IU protokoll 2020-09-10

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens
individutskott till protokollet.

Jäv
Karin Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte under ärendet. Anders Torwald (D)
anmäler jäv och deltar inte under ärendet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att individutskottets protokoll antecknas till
protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 219
Inkomna skrivelser och handlingar.
Vid sammanträdet den 22 september 2020 föreligger följande inkomna skrivelser och
andra angelägna handlingar för stadsdelsnämnden:
SDN Västra Hisingens presidium
Anteckningar från möte 2020-09-08
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Protokoll från möte 2020-09-15
Postlista från förvaltningens diarium (N138-)
Postlista 2020-06-06 – 2020-09-11
Kommunstyrelsen
Snabbprotokoll 2020-09-02

Snabbprotokoll 2020-09-16
Intraservice
Dataskyddsombudets granskningsrapport för Västra Hisingen gällande hantering av
handlingar till nämnd och utskott (N138-0122/20)
Dataskyddsenheten Göteborgs Stad
Information 2020-09-18 till nämnder och styrelser med anledning av EU-domstolens dom
i mål C-31118 (Schrems II-målet)
Trafikverket
Åtgärdsvalsstudie från Trafikverket gällande Väg 155 Torslanda-Öckerö – PM nr 2 (TRV
2018/27129)

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna skrivelser och andra angelägna handlingar
till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att skrivelserna och handlingarna antecknas till
protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 220
Information från Områdespolis och Trygg i Västra Hisingen
om nuläget i stadsdelen.
Områdespolis Daniel Johnsson informerar om nuläget i stadsdelen kopplat till polisens
arbete. I den pågående gängkonflikten i Biskopsgården har polisen gripit personer i
samband med en tidigare skjutning i norra Biskopsgården. Vad gäller narkotikabrott så
ligger antalet på en högre nivå i Biskopsgården än i Torslanda, men detta då polisen har
högre närvaro i Biskopsgården. Antalet inbrott har samtidigt gått ner något i Torslanda
vilket sannolikt beror på bättre grannsamverkan bland invånare.
Anna Lindeborg från Trygg i Västra Hisingen tar upp hur sommaren i stadsdelen har
avlöpt. I Biskopsgården har det varit markant färre besökare på fritidsgårdarna, vilket kan
vara relaterat till covid-19. Ansvariga för Bonnier Hoops uppfattar samtidigt att
möjligheten till basket även denna sommar har varit uppskattad bland ungdomar. I
Torslanda håller man på att starta upp föräldravandringarna igen, då färre sådana
genomfördes under sommaren. De senaste tidens oroligheter kopplade till
gängkriminalitet i Angered och Backa har inte påverkat stadsdelen direkt. Bovärdar i
Biskopsgården har dock fått information om att föräldrar håller sina barn hemma av
rädsla för att de ska råka illa ut.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar Områdespolisens och Trygg i Västra Hisingens
information gällande gängkriminalitet, vardagsbrottslighet och trygghetsarbete
till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att Områdespolisens och Trygg i Västra
Hisingens information antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 221
Information om ny dokumenthanteringsplan inför 2021.
Kanslichef och arkivansvarig Johanna Olsson Marshall och arkivarie Kristin Jansson
informerar om ny dokumenthanteringsplan inför 2021, vilken är anpassad för hantering
av digital information och baserad på verksamheternas processer. Syftet med
dokumenthanteringsplanen är att bättre svara upp mot gällande lagstiftning och nya
arbetssätt samt att ge förutsättningar för en mer enhetlig hantering av allmänna handlingar
i staden.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar informationen från arkivansvarig och arkivarie om
ny dokumenthanteringsplan inför 2021 till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om ny dokumenthanteringsplan
antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 222
Information om aktuellt kostnadsläge gällande placeringar i
familjehem.
Områdeschef Hisingsgemensamma resurser Alex Rezaei informerar om det aktuella
kostnadsläget gällande placeringar i familjehem, detta efter en synpunkt (N138-0386/20)
som stadsdelsnämnden tog del av den 25 augusti 2020. I priserna som redovisas ingår
arvode, omkostnader och sociala avgifter. Man arbetar med olika slags intervall vad
gäller prisnivån, där snittkostnaden 2020 för Västra Hisingens placeringar i den högre
nivån är 43 900 kronor. Gällande jourdygnpriset för 2020 är detta för Västra Hisingens
del 1 620 kronor per dygn.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om det aktuella kostnadsläget
gällande placeringar i familjehem till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om kostnader och placeringar i
familjehem antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 223, N138-0438/20
Skriftlig redovisning av hur social interaktion inom
äldreomsorgen möjliggörs under den pågående pandemin.
Under pandemin kopplad till covid-19 har äldreomsorgen ställt om olika aktiviteter för att
fortsatt kunna främja brukares och omsorgstagares social interaktion. Åtgärderna
inkluderar bland annat att använda surfplattor för sociala möten på distans, att montera
plexiglas för säkra fysiska möten och att organisera uthusaktiviteter såsom gymnastik och
underhållning.
Den skriftliga redovisningen sker efter önskemål från stadsdelsnämnden den 25 augusti
2020 § 205.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om hur sektor Äldreomsorg samt
Hälso- och sjukvård arbetar för att främja social interaktion under pågående
pandemi till protokollet.

Handling
Stadsdelsförvaltningen har den 9 september 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antecknar informationen om hur
sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård arbetar för att främja social interaktion
under pågående pandemi till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
anteckna informationen om social interaktion inom äldreomsorgen till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 224
Yrkande S. Social interaktion för äldre.
S yrkar att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att skapa fysiska och tekniska lösningar
som kan användas inom äldreomsorgen, för att skapa mer social interaktion för isolerade
riskgrupper för covid-19 under pandemin.

Beslut
Yrkande från S gällande åtgärder för att skapa mer social interaktion inom
äldreomsorgen under pandemin dras tillbaka.

Tidigare behandling
Stadsdelsnämnden bordlade ärendet på sammanträdena den 26 maj 2020 § 145, den 16
juni 2020 § 177 och den 25 augusti 2020 § 205.

Handling
Ett skriftligt yrkande daterat den 26 maj 2020 har inkommit från S, protokollsbilaga 1,
gällande åtgärder för att skapa mer social interaktion inom äldreomsorgen under
pandemin.

Yrkande
Gladys Velarde (S) och Fredrik Brunzell (S) meddelar att S drar tillbaka yrkandet
gällande mer social interaktion inom äldreomsorgen under pandemin.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 225
Muntlig presentation om användningen av skyddsutrustning
inom äldreomsorg och funktionshinder under den pågående
pandemin.
Enhetschefer inom område Hemtjänst Paula De Stefano och Ann-Sofi Persson informerar
om hur verksamheterna arbetar med skyddsutrustning kopplat till covid-19. Kompetensen
om basala hygienrutiner hålls levande hos personal som möter brukare genom utbildning
och information samt ett så kallat ”hygienkörkort”. Personal har även tillgång till
godkänd personlig skyddsutrustning vid vårdnära arbete.
Enhetschefer inom område Boende och personligt stöd Thomas Westerberg och Sofie
Wassberg om användning av skyddsutrustning inom dessa verksamheter. Varje enhet har
tillgång till godkänd skyddsutrustning för personalen. Vid misstänkt eller konstaterad
covid-19 på en enhet genomförs en individuell riskbedömning för varje enskild brukare
eller boende. Information om hygienrutiner för personal har även gjorts tillgänglig på
olika språk.
Den muntliga presentationen sker efter önskemål från stadsdelsnämnden den 25 augusti
2020 § 206.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar den muntliga presentationen om användningen av
skyddsutrustning inom äldreomsorg och funktionshinder under den pågående
pandemin till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om användningen av
skyddsutrustning antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 226
Yrkande SD. Användning av skyddsutrustning inom
äldreomsorgen.
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att ärendet utgår på stadsdelsnämndens
sammanträde den 22 september 2020.
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§ 227 N138-0204/20
Yrkande MP, V och S. Nödbistånd för boende.
MP, V och S yrkar att ändringar ska göras i den gällande rutinen avseende nödbistånd för
boende, med fokus på placering och beslutstid för barnfamiljer.

Beslut
Yrkande från MP, V och S gällande ändringar i rutin för nödbistånd för boende
dras tillbaka.

Tidigare behandling
Stadsdelsnämnden bordlade ärendet på sammanträdena den 21 april 2020 § 119 p 2 och
den 26 maj 2020 § 142.

Handling
Ett skriftligt yrkande utan datum har inkommit från MP, V och S, protokollsbilaga 2,
gällande förändringar i rutinen avseende nödbistånd för boende.

Yrkande
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) meddelar att MP, V och S drar tillbaka
yrkandet gällande rutin för nödbistånd för boende.

Justering
Den 30 september 2020.

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll

19 (28)

Västra Hisingen

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2020-09-22

§ 228
Yrkande S. Bemanning och utbildning inom äldreomsorg.
S yrkar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att förlänga befintliga månadsanställningar
för personal inom äldreomsorgen och höja andelen personal som genomgår regeringens
pågående äldrelyft.

Beslut
Yrkande från S gällande förändringar i bemanning och ökad utbildning inom
äldreomsorgen dras tillbaka.

Handling
Ett skriftligt yrkande daterat september 2020 har inkommit från S, protokollsbilaga 3, om
att förlänga månadsanställningar och höja kompetensen bland personal inom
äldreomsorg.

Yrkande
Gladys Velarde (S) och Fredrik Brunzell (S) meddelar att S drar tillbaka yrkandet
gällande bemanning och utbildning inom äldreomsorg.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 229
Yrkande S. Trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen.
S yrkar att stadsdelsdirektören givet den ökande gäng- och klanbaserade kriminaliteten
ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på trygghetsskapande åtgärder i
stadsdelen.

Beslut
Yrkande från S gällande trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen med anledning
av den ökande gäng- och klanbaserade kriminalitet dras tillbaka.

Handling
Ett skriftligt yrkande daterat september 2020 har inkommit från S, protokollsbilaga 4, om
att skyndsamt vidta trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen.

Yrkande
Gladys Velarde (S) och Fredrik Brunzell (S) meddelar att S drar tillbaka yrkandet
gällande trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 230, N138-0085/20
Uppföljningsrapport 2 2020.
I enlighet med Kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämndens rapporteringsplan
har en delårsrapport upprättats. Här ingår bland annat väsentlig styrinformation till
Kommunstyrelsen och uppföljning av Kommunfullmäktiges budgetmål.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till överföring av
kompletterande medel om 28,0 Mkr från kommunstyrelsen med anledning av
pandemin till nämndens gemensamma reserv.
2. Stadsdelsnämnden godkänner Delårsrapport januari-augusti för 2020 och
översänder den till kommunstyrelsen.
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 27 augusti 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med fem
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till överföring av kompletterande medel om 28,0 Mkr från
kommunstyrelsen med anledning av pandemin till nämndens gemensamma reserv,
godkänner Delårsrapport januari-augusti för 2020 och översänder den till kommunstyrelsen och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
godkänna delårsrapport januari-augusti 2020.

Justering
Den 22 september 2020.
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§ 231, N138-0384/20
Remiss från SDN Örgryte-Härlanda gällande lokalbehovsplan
för vård- och omsorgsboende för äldre 2020.
En remiss har inkommit från SDN Örgryte-Härlanda som ansvarar för äldreboendeplanering, avseende en långsiktig plan för fler äldreboendeplatser. Svar på remissen ska
vara SDN Örgryte-Härlanda till handa senast den 30 september 2020.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna i
förvaltningens tjänsteutlåtande, förslaget till Lokalbehovsplan vård- och
omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid).
2. Stadsdelsnämnden översänder, senast den 30 september 2020, förvaltningens
tjänsteutlåtande som eget svar till resursnämnd Örgryte-Härlanda.
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 27 augusti 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden, med hänsynstagande till synpunkterna i förvaltningens tjänsteutlåtande, tillstyrker förslaget till
Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid),
översänder, senast den 30 september 2020, förvaltningens tjänsteutlåtande som eget svar
till resursnämnd Örgryte-Härlanda och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
tillstyrka remissen med hänsynstagande till synpunkterna i tjänsteutlåtandet.

Protokollsanteckning
En skriftlig protokollsanteckning inkommer från L och M:
”SDN Örgryte-Härlanda har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i budgetbeslutet att se
över hela stadens lokalbehov för äldreomsorgen. SDN Västra Hisingen har lämnat ett
remissvar. Men vi liberaler och moderater vill även informera och upplysa om att det
finns ett nybyggt äldreboende, Attendo, i Amhult Torslanda som står färdigt nu i oktober
2020.”

Justering
Den 22 september 2020.

Protokollsutdrag skickas till
SDN Örgryte-Härlanda.
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§ 232, N138-0451/20
Utökning av belopp för avslutande aktivitet för anställda inför
2021.
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att ärendet utgår på stadsdelsnämndens
sammanträde den 22 september 2020.
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§ 233, N138-0003/20
Redovisning av inkomna synpunkter 2020-09-22.
Redovisningen av till stadsdelsförvaltningen inkomna synpunkter sker till
stadsdelsnämnden varje ordinarie sammanträde. Under perioden har totalt två synpunkter
inkommit, och båda har besvarats.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna synpunkter till protokollet.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 27 augusti 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antecknar
inkomna synpunkter till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
synpunkterna antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 234
Stadsdelsdirektörens information.
Stabschef Lile P Boschewska och tf sektorchef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
Petra Matsson meddelar att stadsdelens träffpunkter för äldre och äldreboenden kommer
att öppnas igen för besök. Detta sker efter att de ha varit stängda under den pågående
pandemin. Öppningen planeras till den 1 oktober 2020 och bedöms ligga i linje med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar stadsdelsdirektörens information om återöppnade
verksamheter inom äldreomsorgen till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om äldreomsorgen antecknas
till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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§ 235
Information om stadsdelsnämndernas framtida organisation.
Stabschef Lile P Boschewska informerar om den pågående rekryteringen av stödpersonal
till de nya förvaltningarna. Stadsdelsförvaltningarnas ekonomer har nu fått veta i vilka
nya förvaltningar de kommer att placeras medan HR-personal samt kommunikatörer och
kanslister fortfarande håller på att fördelas ut. Det pågår även en rekrytering av enhetschefer till alla stödfunktioner men även till andra verksamheter inom äldreomsorgs- samt
funktionshinderförvaltningen.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om stadsdelsnämndernas framtida
organisation gällande rekrytering av personal till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om omorganisationen
antecknas till protokollet.

Justering
De 30 september 2020.
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§ 236
Övrigt.
Abdullahi Mohamed (MP) har träffat föräldrar som nattvandrar i Biskopsgården men som
saknar specifika jackor för detta ändamål. Sektorchef Individ- och familjeomsorg samt
Funktionshinder Monica Sörensson meddelar att stadsdelsförvaltningen tillhandahåller
reflexvästar till nattvandrare. Dessa är flexibla och säkra nog för nattvandrarna att dra
över sina egna jackor.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar frågan om jackor för nattvandrare till protokollet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att frågan antecknas till protokollet.

Justering
Den 30 september 2020.
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