
 

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll 1 (29) 
  

   

Tid: 17:00– 19:40 
Plats: Torgny Segerstedtsgatan 90, Nämndsalen 
Paragrafer:  187-212 

Beslutande 
Ledamöter 
Ordförande Kalle Bäck (KD), förste vice ordförande Henrik Sjöstrand (M) §§ 187-194, 
andre vice ordförande Jennie Wadén (V), Inger Blixt (S), Kjell Larsson (D) §§ 187-
201, Birgitta Jakosjin (L), Ingvar Andersson (MP), Eshag Kia (S), Lillemor 
Williamsson (D), Martin Jordö (FI) §§ 187-200 (del av), Martina Lundqvist (SD) §§ 
187-197, 200-212 

Tjänstgörande ersättare 
Eva Sundén (M) – ersätter Henrik Sjöstrand §§ 195-212, Urban Junevik (V) – 
ersätter Martin Jordö (FI) §§ 200 (beslut)-212, Tony Liljendahl (SD) – ersätter Martina 
Lundqvist (SD) §§ 198-199, Ulla Nathorst Westfelt (D) – ersätter Kjell Larsson (D) §§ 
202-212 

Övriga  
Ersättare 
Urban Junevik (V) §§ 187-200 (del av), Ulla Nathorst Westfelt (D) §§ 187-201, 
Mattias Hammenfors (MP), Eva Sundén (M) §§ 187-194, Tony Liljendahl (SD) §§ 
187-197, 200-212 

Tjänstepersoner 
Stadsdelsdirektör Christina Alvelin, sektorschef Annelie Snis §§ 187-211, sektorschef 
Ingvor Gunnarsson, stabschef Frida Byrsten §§ 187-211, HR-chef Josefine Ståhlberg 
§§ 187-211, förvaltningscontroller Rebecca Huber §§ 187-211, tf. ekonomichef 
Gunilla Lundström §§ 187-211, utvecklingsledare Henrik Hellström §§ 187-196, 
områdeschef Lena Rosell §§ 187-211, nämndsekreterare Love Nurmi, 
nämndsekreterare Niklas Hall 

Personalföreträdare 
Ronny Evert (TCO) §§ 187-211, Maria Wåhlin (Kommunal) §§ 187-211 
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Justeringsdag: 2020-11-08 
Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-11-09 
  

Sekreterare 
 

Niklas Hall 

 

Ordförande 
 

Kalle Bäck (KD) 

Justerande 
 

Jennie Wadén (V) 
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§ 187 
Upprop 
Nämndsekreteraren förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaro antecknas 
enligt protokollets förstasida.  

§ 188 
Val av justeringsperson 
Jennie Wadén (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 189 
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 12 och 13 på dagens föredragningslista.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

§ 190 
Fastställande av föredragningslista 
Stadsdelsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 191 Diarienummer N137-0193/20 
Återrapportering kring uppdrag att undersöka möjligheter för 
allmänheten att delta i allmänhetens frågestund på distans 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden beslutar att allmänhetens frågestund återinförs på 
föredragningslistan i digital form i enlighet med förslag 2 i förvaltningens 
tjänsteutlåtande.  

2. Stadsdelsnämnden förklarar uppdraget, med anledning av yrkande på 
stadsdelsnämndens sammanträde den 26 maj 2020, för fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september, § 178. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 26 maj gav nämnden förvaltningen i uppdrag, 
efter ett tilläggsyrkande från Feministiskt Initiativ (FI), att se över möjligheter för att låta 
allmänheten medverka i dialog med stadsdelsnämnden under en digital form av 
Allmänhetens frågestund. Förvaltningen har tagit fram tre förslag på hur nämnden kan gå 
vidare utifrån uppdragets intentioner. Två av förslagen bygger på att allmänheten bjuds in 
att delta i digitalt möte alternativt att nämndsammanträdena åter öppnas för allmänheten, 
dock med vissa begränsningar av antalet åhörare.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2020. 

Yrkande från FI, V och MP. 

Yrkanden 
Martin Jordö (FI), Lillemor Williamsson (D), Martina Lundqvist (SD) samt ordförande 
Kalle Bäck (KD), å Alliansens vägnar, yrkar att allmänhetens frågestund återinförs som 
stående punkt på föredragningslistan enligt alternativ 2 i förvaltningens förslag, i enlighet 
med yrkandet från FI, V och MP.  
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§ 192 Diarienummer N137-0348/20 
Återrapportering av uppdrag om bemanning och utbildning 
inom äldreomsorgen 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån ett yrkande från S, KD, M och L om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september 2020 gavs 
direktören uppdraget att säkerställa den förstärkta bemanningen under resten av året. Om 
behov finns kan den förstärkas ytterligare med fler månadsanställda.  Direktören fick 
även i uppdrag att höja andelen medarbetare i stadsdelen som genomgår regeringens 
pågående äldrelyft samt att vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med 
hur genomförandet av arbetet planeras. 

Nu fråga om återrapportering av uppdraget.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens rapport daterad den 6 oktober 2020. 
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§ 193 Diarienummer N137-0349/20 
Återrapportering uppdrag om trygghetsskapande åtgärder i 
stadsdelen 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner förvaltningens förslag på 
trygghetsskapande åtgärder fram till och med 31 december 2020. Total kostnad 
för insatserna är 1 808 000 kronor.  

2. Stadsdelsnämnden förklarar uppdraget, med anledning av yrkande på 
stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september 2020, avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 
På stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september 2020 fick stadsdelsdirektören i 
uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på trygghetsskapande åtgärder i 
stadsdelen och att återkomma med förslag till beslut om hur genomförandet av arbetet ska 
fortgå. Förvaltningen föreslår åtgärder i enlighet med tjänsteutlåtande i ärendet daterat 
den 15 oktober 2020.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2020. 

Yrkanden 
Martin Jordö (FI) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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§ 194 Diarienummer N137-0351/20 
Återrapportering av uppdrag angående övervakningskameror 
och trygghetsskapande åtgärder vid Saltholmens färjeläge/ 
Lasse Dahlquists plats 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet. 
2. Stadsdelsnämnden avsätter 72 tkr för extra väktarrondering 20tim/vecka i 

anslutning till Saltholmens terminal för perioden 1 november 2020 - 31 december 
2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden gav den 22 september förvaltningen i uppdrag att inleda ett arbete för 
att öka tryggheten på Saltholmen. Förvaltningen återkommer nu med återrapportering 
inom ärendet.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens rapport daterad den 15 oktober 2020. 

Yrkanden 
Lillemor Williamsson (D) och Birgitta Jakosjin (L) yrkar bifall till förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

Jennie Wadén (V) och Martin Jordö (FI) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 
gällande beslutssats 2.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer i första hand proposition på om stadsdelsnämnden kan bifalla 
beslutssats ett i tjänsteutlåtandet och finner att så sker.  

Därefter ställer ordförande proposition på beslutssats två och finner att yrkandet från 
Williamsson (D) och Jakosjin (L), det vill säga bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande, 
bifallits.  
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§ 195 Diarienummer N137-0049/19 
Information angående ny översiktsplan för Göteborg 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen lämnar information under följande rubriker: 

− Information angående översiktsplan - inspel och tidplan 
− Vad har stadsdelen bl a skickat in 
− Tidplan processen 
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§ 196 Diarienummer N137-0762/17 
Yttrande över detaljplan för bostäder vid Hammarvägen inom 
stadsdelen Näset 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker granskningsförslag över detaljplan för 
Hammarvägen och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 
till byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har mottagit förslag till ny detaljplan för Hammarvägen och kan yttra sig i 
granskningsskedet till Byggnadsnämnden. Förslaget innehåller ca 50-60 lägenheter, där 
ett visst antal ska bli bostäder med särskild service (BmSS).  

Förvaltningen är positivt till förslaget men anser bland annat att skrivningar av rådande 
och framtida förhållanden kan beskrivas närmare utifrån tillgänglighet och upplevd 
områdesidentitet. Vid saneringsarbete och byggnation bör största försiktighet vidtagas då 
området innehåller flera verksamheter med små barn och äldre barn som passerar området 
till och från skolan.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2020.  

Reservation 
Inger Blixt (S) reserverar sig mot beslutet.  

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 197 Diarienummer N137-0004/20 
Ekonomisk lägesrapport januari-september 2020 
Beslut 

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

2. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner extra månadsuppföljning 
september. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i enlighet med nämndens plan för uppföljning upprättat en ekonomisk 
lägesrapport per september. Förvaltningen har även upprättat en extra månadsuppföljning 
september i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 22 april. 

Till och med september månad redovisar förvaltningen en positiv budgetavvikelse om 
31,7 mnkr vilket är en förbättring under en månad med 13,7 mnkr. I föregående 
rapportering föreslogs en utfördelning av extra kommunbidrag på 11,4 mnkr till 
sektorerna för uppkomna kostnader relaterade till Covid-19. Det utökade 
kommunbidraget har funnits som en reserv i december men har nu reglerats till sektorerna 
under september månad och kvarvarande 11,3 mnkr har budgeterats på årets återstående 
månader. Detta är den främsta förklaringen till det förbättrade resultatet. 

Ersättning från Försäkringskassan för att täcka sjuklöner har hittills i år erhållits med 11,7 
mnkr och en fordran för augusti och september förväntas ge intäkter med 1,9 mnkr. 

Sektor ÄO-HS redovisar ett underskott om 8,8 mnkr. Det är främst inom hemtjänsten 
underskottet finns men kostnader för bemanningssköterskor är också högre än planerat. 
Dessutom minskar intäkterna på grund av lägre beläggning på Toftaåsens äldreboende. 

Sektor IFO-FH redovisar ett överskott om 17,3 mnkr. För IFO vuxen psyk har 
verksamheten haft ett stort ärendebortfall och minskad verkställighet vilket bidragit till 
lägre kostnader. Intäkter från 2018–2019 har erhållits från Migrationsverket vilket också 
påverkar det positiva utfallet. 

Verksamheter inom kultur och fritid och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott 
om 23,2 mnkr vilket beror på periodiseringseffekter av intäkter som löpande kommer att 
utjämnas mot kostnader. Lägre faktureringar för centrala IT-kostnader ingår också i 
resultatet. 

Det är fortfarande risk med att Covid-19 innebär ökade kostnader för verksamheten.  

Inför den nya organisationen efter årsskiftet uppkommer puckelkostnader tex 
flyttkostnader och lokalkostnader som belastar årets sista månader. 

Förvaltningen har nyligen fått information om att tidigare sökta statsbidrag i staden för 
kostnader avseende Covid-19 kommer att kunna erhållas till ungefär 90 procent.  
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I beaktande av återstående utökat kommunbidrag om 11,3 mnkr, nämndreserv, 
kommande expansionsmedel för BmSS, statsbidrag och erhållna engångsintäkter från 
Migrationsverket som förvaltningen tidigare har rapporterat om, bedömer förvaltningen 
att en positiv prognos motsvarande 20 mnkr kan lämnas för helåret. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020. 

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 198 Diarienummer N137-0559/19 
Avtal HälsUM för Ungdomsmottagning Göteborg 2021 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner förlängning av avtal om HälsUM på 
ungdomsmottagningar i Göteborg mellan Västra Göteborgs stadsdelsnämnd och 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande. 
Förlängningen av avtalet gäller 2021-01-01 – 2021-12-31. 

2. Beslutet översänds till Göteborgs Hälso- och Sjukvårdsnämnd.  

Sammanfattning av ärendet 
Västra Göteborgs stadsdelsnämnd har ett avtal med Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd (HSNG) om HälsUM på ungdomsmottagningar i Göteborg. Avtalet 
utgör komplement till befintliga avtal om de sex ungdomsmottagningarna i Angered, 
Centrum, Gamlestaden, Hisingen, Olskroken och Väster. Avtalet är giltigt till 2020-12-
31, med möjlighet till förlängning ett kalenderår i taget, dock längst till 2023-12-31.  

Ungdomsmottagningarna (UM) och HälsUM i Göteborg drevs tidigare av 
stadsdelsnämnderna. Under 2019 uppmärksammades att Göteborgs Stad inte kan vara 
utförare av ungdomsmottagningarnas verksamhet. En verksamhetsövergång har 
genomförts och från och med den 1 maj 2020 drivs UM av Västra Götalandsregionen.  

En av de mänskliga rättigheterna är rätten till hälsa – både psykisk, sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Unga människor har rätt att ha inflytande över 
sina egna liv, göra egna val, men också rätt att få stöd i frågor som rör hälsa.  

HälsUM arbetar med stadsövergripande utåtriktade, förebyggande insatser, såsom arbete 
med webb, informationsmaterial, utbildningsinsatser till vuxna som möter unga, samt 
koordinering av ungdomsmottagningarnas deltagande i stora evenemang. Tillsammans 
med UM har HälsUM dels insatser som erbjuds hela ungdomsgruppen, dels insatser som 
är riktade till prioriterade målgrupper. 

För att kunna ge unga människor möjlighet att ta ansvar för sin sexuella hälsa bedömer 
förvaltningen att det är viktigt att det finns verksamhet som specifikt riktar sig till 
ungdomar.  

SDF Västra Göteborg föreslår att förlängning av Samverkansavtal mellan Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra Göteborgs stadsdelsnämnd avseende HälsUM 1 
januari 2021 – 31 december 2021 godkänns. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2020. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Martina Lundqvist (SD) i handläggningen av detta ärende. 
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Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
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§ 199 Diarienummer N137-0342/20 
Avtal om familjecentral och familjecentrerat arbetssätt  
Beslut 

1. Nytt samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i SDN 
Västra Göteborg tecknas i 12 månader till och med 2021-12-31 under 
förutsättning att likalydande beslut fattas av HSN Göteborg  

2. Överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat 
arbetssätt och familjecentraler för perioden 2021-01-01—2021-12-31 mellan 
Förskolenämnden och SDN Västra Göteborg godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden (SDN) Västra Göteborg och Hälso- och Sjukvårdsnämnden Göteborg 
(HSNG) har ett samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 
stadsdelen Västra Göteborg från 2017 som gäller till och med 2020. Avtalet reglerar 
åtaganden, organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen 
mellan parterna. Finansiering av samverkansavtalet sker genom 50/50-principen vilket 
innebär att HSNG och SDN står för var sin lika stor del av den totala finansieringen i 
avtalet. Samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg har tecknat likalydande samverkansavtal. 
Stadsdelsnämnden behöver nu ta ställning till ett nytt ett-årigt avtal för 2021. 

Sedan tidigare finns en överenskommelse gällande fördelningen av stadsdelens andel av 
kostnaderna i ovan nämnda samverkansavtal. Genom godkännande av överenskommelsen 
för 2021 åtar sig Förskolenämnden och stadsdelsnämnden Västra Göteborg att 
gemensamt finansiera stadsdelens andel om 450 tkr enlig 50/50-principen. Det innebär en 
kostnad på 225 tkr för Förskolenämnden och 225 tkr för stadsdelsnämnden Västra 
Göteborg under år 2021. 

Samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg Stad förväntas ingå ett likalydande avtal med 
Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg. Detsamma gäller överenskommelser med 
Förskolenämnden rörande delfinansiering av respektive stadsdels andel av kostnaderna i 
samverkansavtalet. 

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

Förvaltningen anser att familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i samverkan med 
regionen utgör en viktig grund i arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och hälsa 
och på sikt nå ett mer jämlikt Göteborg. Förvaltningen föreslår därför att ett ett-årigt avtal 
om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Västra Göteborg tecknas och att 
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överenskommelsen om delfinansiering av samverkansavtalet mellan Förskolenämnden 
och SDN Västra Göteborg godkänns. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2020. 

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

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd 

Förskolenämnden, Göteborg Stad 
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§ 200 Diarienummer N137-0296/18 
Begäran om ersättning eller nybyggnation av Toftaåsen 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt lokalförvaltningen att genomföra föreslagen 
ombyggnation av Toftaåsen 

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tomställa Toftaåsen under hösten 
2020. 

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återrapportera till 
stadsdelsnämnden vid nästa sammanträde hur man tillvaratar personalens intresse 
i omställningsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
I fastigheten finns förutom korttidsverksamhet; dagverksamhet med inriktning mot både 
demens och somatik och restaurang med tillagningskök. 

Toftaåsens äldrecenter är i behov av stora renoveringar alternativt ersättas med 
nybyggnation. Idag är lokalerna inte ändamålsenliga för innehållet och inte heller 
utformade för att nyttjas som särskilt boende.  

Då behovet av korttidsplatser i staden har halverats och efterfrågan på permanenta 
äldreboendeplatser minskat samt stora brister i fastigheten genomförs nu en neddragning 
av platser från dagens 78 till 52 platser. Det innebär en omställningsprocess för cirka 30 
medarbetare. 

Med den aktuella situationen, undermåliga lokaler och en negativ ekonomisk konsekvens 
av att driva så få platser bör en successiv nedtrappning ske som innebär ett tomställt 
Toftaåsen till årsskiftet. 

Äldreboendesamordningen har i sin utredning – Lokalisering av korttidsplatser – en 
föreslagen plan för omhändertagande av platsbehovet på andra enheter i staden, samt att 
rambeslutsplatser kan utnyttjas ytterligare. Med detta kan en stängning av Toftaåsen 
enkelt genomföras ur evakueringssynpunkt.  

Produktionsköket måste säkerställas. Under en stängning för ombyggnad behöver 
lokalvård 3.5 tjänster och beräknat kock 0.5 tjänst, en annan placering, som konsekvens 
av tomställandet av Toftaåsen. I övrigt påverkar en tömning av huset inte 
måltidsverksamheten som kan fortgå. En översyn av behovet inom lokalvård behöver 
göras i samband med tomställandet. 

Vid en tomställning har stadsdelsnämnden det fortsatta tillsynsansvaret för fastigheten till 
hyresavtalet löper ut eller ombyggnationen påbörjas. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2020. 
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Yrkanden 
Martin Jordö (FI) och Jennie Wadén (V) yrkar att beslutssats två i förvaltningens förslag, 
bordläggs. 

Ordförande Kalle Bäck (KD), Kjell Larsson (D), Ingvar Andersson (MP), Birgitta 
Jakosjin (L) och Martina Lundqvist (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 
förvaltningens förslag.  

Ordförande Kalle Bäck (KD), Kjell Larsson (D), Birgitta Jakosjin (L) och Martina 
Lundqvist (SD) yrkar vidare att förvaltningen ges i uppdrag att återrapportera till 
stadsdelsnämnden vid nästa sammanträde hur man tillvaratar personalens intresse i 
omställningsprocessen.  

Ajournering 
På förslag av Eshag Kia (S) ajourneras sammanträdet kl. 18:40-18:45.  

Propositionsordning  
I första hand ställer ordförande proposition på beslutssats ett i förvaltningens 
tjänsteutlåtande och finner att nämnden beslutar att uppdra åt lokalförvaltningen att 
genomföra föreslagen ombyggnation av Toftaåsen.  

I andra hand ställer ordförande proposition gällande ärendets avgörande idag gällande 
beslutssats två och finner att nämnden ska avgöra ärendet idag.  

I tredje hand ställer ordförande proposition på beslutssats två i förvaltningens 
tjänsteutlåtande, och finner att stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
tomställa Toftaåsen under hösten 2020.  

Slutligen ställer ordförande proposition på tilläggsyrkandet från Bäck (KD), Larsson (D) 
m fl och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet och att nämnden uppdrar åt 
förvaltningen att återrapportera till stadsdelsnämnden vid nästa sammanträde hur man 
tillvaratar personalens intresse i omställningsprocessen.   

Protokollsutdrag skickas till 
Lokalförvaltningen 
Lokalsekretariatet 
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§ 201 Diarienummer N137-0339/20 
Yttrande över remiss - Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning, Plan 2021-2024 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget om revidering av den framtagna behovs- 
och produktionsplanen. 

2. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnd Örgryte-
Härlanda som eget yttrande över förslag till Behovs- och produktionsplan 2021-
2024 för bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har lämnat ett särskilt uppdrag till stadsdelsnämnden Örgryte-
Härlanda att för staden planera, samordna och förmedla bostäder för personer med 
funktionsnedsättningar.  I uppdraget ingår bland annat att utifrån inventering och 
beskrivning av behov upprätta en plan för bostäder inom funktionshinderområdet. 

”Bostäder för personer med funktionsnedsättning Plan 2018 - 2021” antogs av 
stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda vid sammanträde den 19 december 2017.  

Bilagd till den strategiska planen finns en fyraårig produktionsplan som revideras 
fortlöpande och fastställs varje år. Föreliggande ärende avser revidering av Behovs- och 
produktionsplan BmSS för tidsperioden 2021 - 2024. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020. 

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
SDN Örgryte-Härlanda 
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§ 202 Diarienummer N137-0080/20 
Framställan om överlämnande och införlivning av allmänna 
handlingar till mottagande nämnder - Ny nämndorganisation 
2021 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg framställer till Arkivnämnden om att få 
överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med 
tjänsteutlåtandets bilaga 1, 2 och 3, till berörda nämnder enligt bilaga 6.  

2. Detta gäller under förutsättning att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut 
om reglemente för mottagande nämnder som träder i kraft den 1 januari 2021 
samt om att allmänna handlingar då ska överlämnas. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2021 övergår ansvaret för stadsdelsnämndernas och social resursnämnds 
verksamheter till sex nya nämnder och fem befintliga nämnder i Göteborgs Stad. För att 
mottagande, både nya och befintliga, nämnder obehindrat ska kunna ta över och driva 
verksamheten vidare krävs att vissa allmänna handlingar överlämnas eller överlämnas 
och införlivas från stadsdels-nämnden till mottagande nämnds arkiv. Syftet är att 
upprätthålla kontinuiteten i verksamheten så att till exempel brukare, omsorgstagare, 
barn, ungdomar och personal påverkas av verksamhets-övergången i så liten utsträckning 
som möjligt. 

Vid överlämnandet övertar de mottagande nämnderna fulla ansvaret för de överlämnade 
handlingarna. 

Stadsdelsnämnden framställer genom detta tjänsteutlåtande till Arkivnämnden om att 
överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden 
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§ 203 Diarienummer N137-0541/19 
Delegation av beslutanderätt kring rutiner för besök enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under Covid-19-pandemin 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg beslutar att delegera rätten att besluta om 
rutiner för besök enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin till stadsdelsdirektören. 

2. Stadsdelsnämnden överlåter åt stadsdelsdirektören att vidaredelegera till annan 
anställd 

3. Stadsdelsnämnden antecknar att stadsdelsdirektören avser att vidaredelegera 
beslutanderätten till områdeschef (OC) 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden är verksamhetsansvarig för de särskilda boendeformerna för äldre. 
Stadsdelsnämnden föreslås besluta att delegera rätten att besluta om rutiner för besök 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under 
covid-19-pandemin till stadsdelsdirektören med rätt att vidaredelegera beslutanderätten. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020. 

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 
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§ 204 Diarienummer N137-0400/20 
Yrkande från V, MP och FI angående översyn av systematiskt 
arbete mot våld i nära relationer 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över det systematiska arbetet 
mot våld i nära relationer för att försöka identifiera samverkan, arbetssätt och 
metoder som når fler individer som drabbats av våld i nära relationer.  

Sammanfattning av ärendet 
Yrkande angående översyn av systematiskt arbete mot våld i nära relationer har inkommit 
från V, MP och FI. Stadsdelsnämnden har att ta ställning till yrkandet.  

Handling 
Yrkande från V, MP och FI daterat 2020-10-20. 

Yrkanden 
Jennie Wadén (V), Eshag Kia (S), Martina Lundqvist (SD), Ulla Nathorst Westfeldt (D) 
samt ordförande Kalle Bäck (KD, å Alliansens vägnar, yrkar bifall till yrkandet från V, 
MP och FI. 
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§ 205 Diarienummer N137-0401/20 
Yrkande från FI och V angående förstärkt försörjningsstöd 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå yrkandet från FI och V. 

Sammanfattning av ärendet 
Yrkande angående förstärkt försörjningsstöd har inkommit från FI och V. 
Stadsdelsnämnden har att ta ställning till yrkandet.  

Handling 
Yrkande från FI och V.  

Yrkanden 
Jennie Wadén (V) yrkar bifall till yrkandet från FI och V  

Eshag Kia (S), Lillemor Williamsson (D), Birgitta Jakosjin (V), Kalle Bäck (KD), Eva 
Sundén (M), Ingvar Andersson (MP) och Martina Lundqvist (SD) yrkar att 
stadsdelsnämnden avslår yrkandet från FI och V.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att förslaget från Kia (S), 
Williamsson (D) m fl bifallits och att stadsdelsnämnden beslutat att avslå yrkandet från FI 
och V. 
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§ 206 Diarienummer N137-0399/20 
Yrkande från S angående Leader södra Bohuslän 
Beslut 
Stadsdelsnämnden beslutar in enlighet med yrkandet från S: 

1. Att frågan om organisationstillhörighet för deltagande i Leader Södra Bohuslän 
från och med 1 januari 2021 omgående utreds och presenteras vid nästa 
nämndsammanträde i SDN Västra Göteborg.  

2. Att beslut bör fattas redan på nästa nämndsammanträde med SDN Västra 
Göteborg för att säkra upp medfinansiering för deltagande i Leader Södra 
Bohuslän från och med 1 januari 2021.   

Sammanfattning av ärendet 
Ett yrkande gällande Leader Södra Bohuslän har inkommit från S. Stadsdelsnämnden har 
att ta ställning till yrkandet.  

Handling 
Yrkande från S daterat 2020-10-19. 

Yrkanden 
Inger Blixt (S) samt ordförande Kalle Bäck (KD), å Alliansens vägnar, yrkar bifall till 
yrkandet från S.  
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§ 207 
Information från förvaltningen 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Information 
Stadsdelsförvaltningen lämnar följande information: 

− Information kring rapporten "Utredning av smittspridning inom äldreboende. 
Göteborgs Stad" daterad 2020-10-19. Förvaltningen redogör sammanfattningsvis 
för rapporten.  

− Förvaltningen informerar kring att möjligheterna för besök på äldreboendena nu 
återupptagits. Den återkoppling förvaltningen fått är att det gått väldigt bra, och 
att besökare accepterat de förhållningsregler som satts på ett bra sätt. De värdar 
och värdinnor som satts in i stadsdelens äldreboende har uppskattats av besökare. 

− Förvaltningen informerar vidare om det idag inte finns några smittade brukare 
inom stadsdelen.  

− Förvaltningen informerar kort om aktuella siffror för sjukfrånvaron. 
− Förvaltningen påminner om vikten av att de förtroendevalda rapporterar in 

förrättningsrapporter/begäran om förlorad arbetsinkomst innan årsskiftet utifrån 
att stadsdelen upphör.  
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§ 208 
Information från nämndledamöter 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Information 
− Ordförande Kalle Bäck (KD), Ingvar Andersson (MP), Eshag Kia (S) och 

Lillemor Williamsson (D) m fl  återkopplar från Demokratidagen den 8 oktober. 
Sammanfattningsvis en väldigt intressant dag med spännande dialoger och 
diskussioner med ungdomarna. Bland annat rörande vad kan man göra för att 
skapa en tryggare miljö för de unga, vikten av vuxennärvaro, barnkonventionen 
som lag m m.  

− Eshag Kia (S), Kalle Bäck (KD) och Ingvar Andersson (MP) återkopplar från 
grundutbildning i familjecentrerat arbetssätt den 16 oktober.   
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§ 209 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som har 
förtecknats (i punkterna 1-5). 

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 2 

september, 15 september, 29 september samt den 13 oktober 2020. 
2. Beslut fattade av stadsdelsnämndens ordförande enligt förteckning daterad den 6 

oktober 2020.  
3. Beslut fattade av stadsdelsdirektör enligt förteckning daterad den 6 oktober 2020. 
4. Beslut inom HR gällande tillsvidareanställningar augusti 2020. 
5. Beslut fattade rörande föreningsbidrag kvartal 2 2020 enligt förteckning daterad 

den 1 juli 2020 
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§ 210 
Anmälan av skrivelser 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar anmälda skrivelser till protokollet. 

Skrivelser: 
− Inkomna och avgångna skrivelser enligt postlista daterad den 6 oktober 2020.   
− Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 7 och den 13 oktober 

2020. 
− Protokoll från funktionshinderråd den 25 augusti 2020. 
− Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 10 september 2020 § 14 

Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - utredning 
och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar 

− Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 10 september 2020 § 19 Policy 
och struktur för uppföljning utifrån kommunfullmäktiges uppdrag avseende 
digitalisering och IT 

− Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 10 september 2020 § 27 
Revidering av Göteborg Stads HBTQ-plan 

− Rapport KPMG 2020-10-19 - Utvärdering av smittspridning (covid-19) inom 
äldreboende - Göteborgs Stad 
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§ 211  
Övrigt 

− Inger Blixt anmäler en övrig fråga angående "Vinterjobb" som det skrivits om i 
Göteborg Direkt. Blixt ställer frågan om förvaltningen är inblandade i detta 
arbete. Förvaltningen tar med sig frågan och återkopplar vid nästa sammanträde.  

 

 

- - - 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 19:30-19:35 inför den stängda delen av sammanträdet. 

  



 

 

Västra Göteborg 
 

  

Protokoll (nr 10a/2020) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Göteborgs Stad Västra Göteborg, protokoll 29 (29) 
   
   

§ 212  
Nedläggande av faderskapsutredning 
 

Omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och 
återfinns i protokoll 10b/2020.  
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