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§ 174
Val av justerare
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen utser Marie Brynolfsson (V) att jämte
mötesordföranden justera sammanträdets protokoll.

Ärende

Marie Brynolfsson (V) föreslås justera sammanträdets protokoll.
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Sammanträdesdatum: 2020-10-27

§ 175
Fastställande av föredragningslistan
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen fastställer föreliggande dagordning med
följande tillägg:
18a Yrkande angående stöd till föreningslivet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet
18b Yrkande angående våld i nära relationer från Vänsterpartiet och Miljöpartiet
18c Yrkande angående ett lokalt äldreomsorgslyft från Socialdemokraterna
18d Yrkande angående fler vuxna ger tryggare ungdomar från
Socialdemokraterna

Ärende

Föredragningslistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till stadsdelsnämndens
ledamöter och ersättare den 16 oktober 2020
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§ 176 N140-0005/20
Stadsdelsdirektören informerar
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen till protokollet.

Ärende

Stadsdelsdirektör Camilla Blomqvist informerar om:
-

Covid- 19
Ny nämndorganisation
Restid inom hemtjänsten
Nationell enkät inom äldreomsorgen
Återbetalning av arvode

Handlingar

Presentation stadsdelsdirektören informerar, daterad 2020-10-27
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§ 177 N140-0009/20
Ekonomisk lägesrapport för september
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner den ekonomiska lägesrapporten till
och med september 2020.
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen översänder rapporten till kommunstyrelsen.

Ärende

Enligt uppföljningsstrukturen i Göteborgs stad rapporterar nämnder och styrelser till
kommunstyrelsen vid tre rapporteringstillfällen per år, mars, augusti och december. Med
anledning av rådande omständigheter under Covid 19 beslutade kommunstyrelsen 22
april om månadsuppföljningar av samtliga nämnders driftbudgetar. Av yrkandet som låg
till grund för beslutet framgår att "Till följd av den situation som råder, så är det
angeläget att kommunstyrelsen månadsvis får uppföljningar av den ekonomiska
situationen i samtliga nämnder".
För stadsdelsnämnderna och social resursnämnd gäller även att "med anledning av
utvecklingen på arbetsmarknaden är utvecklingen av försörjningsstöd jämfört med samma
period föregående år av särskilt intresse".
Förvaltningen har sedan tidigare planerat för månadsvis ekonomisk lägesrapport till
nämnden. I denna rapport har dessa två uppföljningar lagts ihop till en där den
förvaltningsspecifika fördjupningen finns under avsnitt 3, Styrinformation till nämnden i
bilaga 1.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande ekonomisk lägesrapport till och med september, daterad 202010-13
2. Bilaga 1 Extra månadsuppföljning september
3. Bilaga 2 Resultaträkning 2020–09

Göteborgs Stad [Norra Hisingen], protokoll

5 (24)

Norra Hisingen

Protokoll (nr 10)
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

§ 178 N140-0552/20
Remissvar produktionsplan Bostäder för personer med
funktionsnedsättning Behovs- och produktionsplan 20212024
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen tillstyrker Behovs- och produktionsplan 2021
– 2024 Bostäder för personer med funktionsnedsättning.
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen översänder tjänsteutlåtande som sitt eget
yttrande till stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda.

Ärende

Behovs- och produktionsplanen för bostäder för personer med funktionsnedsättning
revideras årligen och skickas ut på remiss till övriga stadsdelsnämnder inför fastställandet
från stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda. Yttrandet från stadsdelsnämnden ska ha
inkommit till stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda senast 28 oktober 2020. Förvaltningen
har begärt anstånd till den 30 oktober.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande yttrande på Behovs- och produktionsplan
2021–2024 Bostäder för personer med Funktionsnedsättning, daterad 2020-09-23
2. Förslag ”Behovs- och produktionsplan 2021 – 2024, Bostäder för personer
med funktionsnedsättning
3. Protokollsutdrag Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 2020-08-31 §187
”Bostäder för personer med funktionsnedsättning
4. Behovs- och produktionsplan 2021–2024”

Protokollsutdrag skickas till
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda
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§ 179 N140-0519/20
Avtal för familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i
Norra Hisingen
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen tecknar samverkansavtal om familjecentrerat
arbetssätt och familjecentraler för perioden 2021-01-01- 2021-12-31 under
förutsättning att likalydande beslut fattas av Hälso- och sjukvårdsnämnden
Göteborg.

2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner överenskommelse om
delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och
familjecentraler för perioden 2021-01-01—2021-12-31 med förskolenämnden.

Ärende

Stadsdelsnämnden (SDN) Norra Hisingen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
(HSNG) har ett avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler, vilket reglerar
åtaganden, organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen
mellan parterna. Det ursprungliga samverkansavtalet gällde 2017–2018 och förlängdes 24
månader till och med 2020. Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till nytt ett-årigt avtal
till och med 2021-12-31 med samma innehåll som nuvarande gällande avtal.
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen behöver också ta ställning till godkännande av
överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt
och familjecentraler mellan Förskolenämnden och Stadsdelsnämnden Norra Hisingen.
Överenskommelsen kommer överlåtas till socialnämnd Hisingen i årsskiftet 2020/2021.

Protokollsutdrag skickas till
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förskolenämnden
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§ 180 N140-0529/20
Inhyrning av bostad med särskild service (BmSS)
Silvergruvans gata, vid Selma Lagerlöfs Torg
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen ger förvaltningen i uppdrag att starta en
bostad med särskild service för nio hyresgäster på Silvergruvans gata vid Selma
Lagerlöfs torg

2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen begär godkännande hos kommunstyrelsen om
inhyrning av nio lägenheter för hyresgäster samt lokaler för gemenskap- och
personal hos Samhällsfastigheter AB

Ärende

Enligt stadsdelsnämnden Norra Hisingens uppdragsbeställning daterad den 12 september
2014 har lokalförvaltningen genomfört en förstudie och tagit fram ett förslag till
inhyrning av en BmSS på Silvergruvans gata, i samband med utbyggnaden av Selma
Lagerlöfs Torg. Förslaget avser inhyrning av 9 lägenheter samt personal- och
gemensamhetsytor.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande Inhyrning av bostad med särskild service (BmSS) Silvergruvans
gata, vid Selma Lagerlöfs Torg, daterad 2020-10-08
Begäran om förstudie för bostad med särskild service hos fastighetsägare med
markanvisning vid Selma Lagerlöfs Torg, daterad 2014-06-26, diarienummer
N140-0054/13
2. Lokalsekretariatet yttrande, 2020-09-04 med diarienr 1017/14

Protokollsutdrag skickas till
Lokalnämnden
Lokalförvaltningen
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§ 181 N140-0569/20
Återrapportering på yrkande från S avseende bemanning och
utbildning inom äldreomsorgen
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner återrapporteringen i yrkandet om
bemanning och utbildning inom äldreomsorgen.
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen förklarar uppdraget fullgjort.

Ärende

Den 22 september 2020 beslutade Norra Hisingens stadsdelsnämnd om ett yrkande om
bemanning och utbildning inom äldreomsorgen. Förvaltningen fick i uppdrag att förlänga
befintliga månadsanställningar till tidigast den 31 december, samt att säkerställa att alla
nya tidsbegränsade anställningar är minst månadsanställningar som löper till tidigast den
31 december. Vidare gavs förvaltningen i uppdrag att öka andelen medarbetare som
genomgår regeringens äldreomsorgslyft. Föreliggande tjänsteutlåtande är en
återrapportering av hur delar av uppdraget har genomförts samt en beskrivning av hur det
fortsatta arbetet ska genomföras.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande återrapportering yrkande om bemanning och
utbildning inom äldreomsorgen, daterad 2020-10-02
2. Protokollsutdrag SDN Norra Hisingen 2020-09-22 §174
3. Yrkande från S om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen, daterat
2020-09-22

Göteborgs Stad [Norra Hisingen], protokoll

9 (24)

Norra Hisingen

Protokoll (nr 10)
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

§ 182 N140-0446/14
Upphandling av trygghetslarm för nytt äldreboende på Selma
Lagerlöfs torg
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar att trygghetslarm ska installeras på
nytt äldreboende på Selma Lagerlöfs torg med hänsyn taget till den ökade
kostnaden som redovisas under rubrik Ekonomiska konsekvenser i
tjänsteutlåtande upphandling av trygghetslarm för nytt äldreboende på Selma
Lagerlöfs, torg, daterat den 10 oktober 2020 jämfört med den ekonomiska
redovisning som låg till grund för stadsdelsnämndens beslut § 244 2019-12-10

Ärende

Stadsdelsnämnden beslutade i september 2014 om en förstudie för att ersätta nuvarande
Backahus äldreboende med ett nytt äldreboende. Stadsdelsnämnden beslutade i juni 2018
om att acceptera hyreskostnad som finns med i förstudiens förslag till äldreboende.
Stadsdelsnämnden beslutade december 2019 att trygghetslarm ska installeras på nytt
äldreboende på Selma Lagerlöfs torg. Stadsdelsnämnden behöver nu fatta ett nytt beslut
om att installera trygghetslarm. Detta då förvaltningen har fått en ny offert som medför en
kostnadsökning jämfört med tidigare beräkning om cirka 530 tkr

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande Upphandling av trygghetslarm för nytt äldreboende på Selma
Lagerlöfs torg, daterad 2020-10-10
2. Tjänsteutlåtande upphandling av trygghetslarm för nytt äldreboende på Selma
Lagerlöfs torg, daterad 2019-12-05. Dnr: N140-0446/14
3. Upphandling av trygghetslarm för nytt äldreboende på Selma Lagerlöfs torg,
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 244.

Protokollsutdrag skickas till
Framtiden Byggutveckling AB
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§ 183 N140-0531/20
Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar till
nya eller befintliga nämnder
Beslut

1. Norra Hisingens stadsdelsnämnd 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.

Ärende

Den 31 december 2020 upphör stadsdelsnämnden Norra Hisingen och ansvaret för
verksamheterna lämnas över till nya eller befintliga nämnder i Göteborgs Stad. I detta
ärende föreslås att Norra Hisingens stadsdelsnämnd framställer till Arkivnämnden om att
överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar som behövs för att driva
verksamheten vidare.

Handlingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inventeringen av förvaltningens allmänna handlingar
Principer och kriterier för ej inventerade handlingar
Lista över kommungemensamma interna tjänster
Bedömning av inventering av allmänna handlingar
Lista över berörda verksamheter i förvaltningen
Lista över nämnder som berörs av ny nämndorganisation 2021

Protokollsutdrag skickas till

Beslutet ska skickas till Arkivnämnden (arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se)
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§ 184 N140-0685/19
Redovisning av ordförandebeslut 2020
Beslut

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar redovisningen av ordförandebeslut till
protokollet.

Ärende

Stadsdelsnämndens ordförande Jens Adamik (L) fattade den 22 oktober 2020 beslut om
att vidaredelegera beslutanderätten om rutiner för besök på särskilda boenden till
stadsdelsdirektör.

Handlingar

Ordförandebeslut delegation av rätten att besluta om rutiner för besök enligt
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19
pandemin, daterat 2020-10-21, dnr: nr: N140-0631/19
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§ 185 N140-0686/19
Inkomna domar och beslut 2020
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar inkomna beslut till protokollet.

Handlingar

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 2020-09-18, dnr 0490/10
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§ 186 N140-0687/19
Inkomna skrivelser och handlingar
Beslut

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar redovisning av inkomna skrivelser
och handlingar till protokollet.

Handlingar
-

-

-

-

Vid sammanträdet föreligger förteckning över inkomna och skrivelser och
handlingar (postlista) daterad 2020-10-26
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Redovisning av uppdrag om Göteborgs
Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten, §31, 2020-09-10
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, Policy och struktur för uppföljning utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag avseende digitalisering och IT, §19, 2020-09-10
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Revidering av Göteborgs Stads HBTQplan, § 27, 2020-09-10
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Valfrihetssystem enligt LOV inom
ledsagning och ledsagarservice - Utredning och förslag till förfrågningsunderlag
med remissvar, § 14, 2020-09-10
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Redovisning av uppdrag avseende storlek
och utformning av det stadeninterna klimatväxlingssystemet, § 30, 2020-09-10
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Redovisning av uppdrag att utreda en
gemensam arbetsmodell gällande motprestation inom ekonomiskt bistånd, §32,
2020-09-10
Protokollsutdrag park- och naturnämnden Yrkande från SDN Norra Hisingen (L),
(D), (M) och (C) om att bevara Nuet, § 156, 2020-09-21
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§ 187 N140-0643/19
Redovisning av stadsdelsnämnden delegationsbeslut 2020
Beslut

1. Stadsdelsnämnden antecknar redovisning av delegationsbeslut till
protokollet.

Ärende

Vid sammanträdet föreligger:
1. Redovisning av delegationsbeslut, från 2020-09-18-10-23
2. Protokoll från individutskottets sammanträden den 2020-09-30 och den 2020-10-14
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§ 188 N140-0004/20
Stadsdelsnämndens frågor och uppdrag till förvaltningen
Inga frågor eller uppdrag ställs till förvaltningen.
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§ 189 N140-0007/20
Rapporter från förtroendevalda
Beslut

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen till protokollet.

Ärendet

Sabina Music (C) rapporterar att hon har varit på information om familjecentrerat
arbetssätt. Sabina berättar också om studiebesöket hon gjorde hos boendestöd. På
samhällsbyggnadsrådet var Västtrafik inbjuden för att informera om kollektivtrafiken i
stadsdelen.
Alexander Berggren (D) rapporterar att han har deltagit på stadsdelsnämndens
trygghetsdialog med invånarna. Han rapporterade också från Västtrafiks besök i
samhällsbyggnadsrådet.
Viktors Stenlöf (S) rapporterar att han har varit på studiebesök hos Arbetslivscentrum.
Studiebesöket var lärorikt.
Peter Svanberg (D) rapporterar att han har varit på studiebesök på den dagliga
verksamheten Kärra Hantverk. Det var ett intressant besök och engagerad personal.
Helen Ohlsson (MP) rapporterar från sitt studiebesök på hemtjänsten i Tuve och från
samhällsbyggnadsrådet.
Anna Siitam Wadman (MP) rapporterar från sitt studiebesök på Mötesplatserna för trygga
ungdomsmiljöer i Backa.
Pierre Alpstranden (M) rapporterar från sitt studiebesök hos hemtjänsten i Säve.
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§ 190 N140-0006/20
Övriga frågor
-

Avslutningsaktivitet
Punkten utgick.
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§ 191
Yrkande angående stöd till föreningslivet från Vänsterpartiet
och Miljöpartiet
Beslut

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen avslår yrkandet angående stöd till föreningslivet från
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Handlingar

Skriftlig yrkande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet angående stöd till föreningslivet,
daterat 2020-10-26, enligt bilaga 1 till protokollet.

Yrkanden

Andre vice Marie Brynolfsson (V) yrkar bifall till yrkandet från Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar avslag till yrkandet.

Propositionsordning

Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet
från (V) och (MP) och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkandet från (V) och (MP) och Nej för att
avslå yrkande.
Marie Brynolfsson (V), Inger Billman Stark (V), Anna Siitam (MP), Viktor Stenlöf (S)
och Dragana Todorovic, röstar Ja.
Pierre Alpstranden (M), Peter Svanberg (D), Jens Adamik (L), Sabina Music (C),
Alexander Berggren (D) och Birgitta Thörn (SD) röstar nej.
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar med 6 röster nej mot 5 ja att avslå yrkandet
från (V) och (MP)
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§ 192
Yrkande angående våld i nära relationer från Vänsterpartiet
och Miljöpartiet
Beslut

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen avslår yrkandet angående våld i nära relationer från
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Handlingar

Skriftlig yrkande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet angående våld i nära relationer,
daterat 2020-10-26, enligt bilaga 2 till protokollet.

Yrkanden

Andre vice Marie Brynolfsson (V), Anna Siitam (MP) och Viktor Stenlöf (S) yrkar bifall
till yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Ordförande Jens Adamik (L) och Sabina Music (C) yrkar avslag till yrkandet.

Propositionsordning

Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet
från (V) och (MP) och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkandet från (V) och (MP) och Nej för att
avslå yrkande.
Marie Brynolfsson (V), Inger Billman Stark (V), Anna Siitam (MP), Viktor Stenlöf (S)
och Dragana Todorovic, röstar Ja.
Pierre Alpstranden (M), Peter Svanberg (D), Jens Adamik (L), Sabina Music (C),
Alexander Berggren (D) och Birgitta Thörn (SD) röstar nej.
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar med 6 röster nej mot 5 ja att avslå yrkandet
från (V) och (MP)

Protokollsanteckningar

Ordförande Jens Adamik (L) lämnar följande protokollsanteckning:
VINR är en mycket viktig fråga som behöver utvecklas. Stadsdelen upphör om två
månader och arbetet pågår att samordna insatserna mellan de enheter som slås ihop. Att i
detta läge påbörja nya projekt är olämpligt, det riskerar att ta fokus från det viktiga
omorganisationsarbetet när tre förvaltningar som arbetar med VINR ska bli en. Vi ser
dock detta som ett viktigt område som den nya nämnden behöver satts på i
ihopslagningen
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Reservation

Andre Vice ordförande Marie Brynolfsson (V) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
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§ 193
Yrkande från S- Ett lokalt äldreomsorgslyft
Beslut

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen avslår yrkandet angående ett lokalt äldreomsorgslyft
från Socialdemokraterna.

Handlingar

Skriftlig yrkande från Socialdemokraterna angående ett lokalt äldreomsorgslyft, daterat
2020-10-27 enligt bilaga 3 till protokollet.

Yrkanden

Viktor Stenlöf (S) och Andre vice ordförande Marie Brynolfsson (V) yrkar bifall till
yrkandet från Socialdemokraterna
Jens Adamik (L), Peter Svanberg (D), Alexander Berggren (D) och Birgitta Thörn (SD)
yrkar avslag till yrkandet från Socialdemokraterna

Propositionsordning

Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet
från (S) och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkandet från (V) och (MP) och Nej för att
avslå yrkande.
Marie Brynolfsson (V), Inger Billman Stark (V), Anna Siitam (MP), Viktor Stenlöf (S)
och Dragana Todorovic, röstar Ja.
Pierre Alpstranden (M), Peter Svanberg (D), Jens Adamik (L), Sabina Music (C),
Alexander Berggren (D) och Birgitta Thörn (SD) röstar nej.
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar med 6 röster nej mot 5 ja att avslå yrkandet
från S
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§ 194
Yrkande S Fler vuxna ger tryggare ungdom
Beslut

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen avslår yrkandet angående fler vuxna ger tryggare
ungdom från Socialdemokraterna.

Handlingar

Skriftlig yrkande från Socialdemokraterna angående ett lokalt äldreomsorgslyft, daterat
2020-10-27 enligt bilaga 4 till protokollet.

Yrkanden

Viktor Stenlöf (S) yrkar bifall till yrkandet från Socialdemokraterna
Jens Adamik (L), Peter Svanberg (D), Sabina Music (C) och Birgitta Thörn (SD) yrkar
avslag till yrkandet från Socialdemokraterna

Propositionsordning

Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet
från (S) och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkandet från (V) och (MP) och Nej för att
avslå yrkande.
Marie Brynolfsson (V), Inger Billman Stark (V), Anna Siitam (MP), Viktor Stenlöf (S)
och Dragana Todorovic, röstar Ja.
Pierre Alpstranden (M), Peter Svanberg (D), Jens Adamik (L), Sabina Music (C),
Alexander Berggren (D) och Birgitta Thörn (SD) röstar nej.
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar med 6 röster nej mot 5 ja att avslå yrkandet
från S
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§ 195
Information om personalärende
Beslut

Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet

Ärende

Information ges om ett personalärende. Stadsdelsförvaltningen har fått in en orosanmälan
från Polisen om en medarbetare. Stadsdelsförvaltningen har gjort en utredningen.
Personen har nu sagt upp sig.
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