
 

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 1 (27)

  

  

Tid: 15:00–17:15  Ajournering kl. 16:15-16:25 
Plats: Forum, Kortedala Torg 
Paragrafer: 235-256 
 

Närvarande 

Ledamöter 
Ordförande Peter Mattiasson (M) 
1:e vice ordförande Ewa Jablonska (L)  
2:e vice ordförande Stina Sewén (FI) - deltar på distans 
Lena Landén-Ohlsson (S) - deltar på distans 
Frida Tånghag (V) 
Jonas Stenberg (D) 
Karl Johan Nordensten (MP) 
Bruno Tiozzo (M) - deltar på distans 
Abdelmajid Berzouami (D) 
Christian Abrahamsson (SD) 
Anneli Eriksson (S) tjänstgörande ersättare - deltar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 
Anca-Maria Dumitrescu (M), Jesper Jinesjö (S), Cengiz Savran (M), Lennart Hansson 
(FI), Sylvia Håkansson (SD) 

Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Gitte Caous, förvaltningsledning, nämndsekreterare Annika Funkqvist 

Personalföreträdare 
Carina Josefsson Svenska Kommunalarbetareförbundet, Mikael Johansson TCO-
förbunden (15-16:40), Lisa Vallo SACO (15:30-17:15) 

Justeringsdag: 2020-09-23 

Underskrifter 

 
  

Östra Göteborg 

 

Protokoll (nr 9)
Stadsdelsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-09-22
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§ 235   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg fastställer dagordningen med tillägget: 

3a. Svar på remiss avseende betänkandet ”Kommuner som utförare av tjänster åt 
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)” 

_______________ 

 

 

 

 

  



 

 

Östra Göteborg 

 

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

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 3 (27)

  

  

§ 236   

Information om ny dokumenthanteringsplan 
 

Ärendet  
Arkivarie Kristian Widqvist informerar om förvaltningens nya 
dokumenthanteringsplan som beskriver hur vi ska hantera alla våra handlingar och 
som behövs i arbetet med att gallra och flyttstäda inför de nya förvaltningarna och 
för att uppfylla krav från Regionarkivet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet.  

___________ 
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§ 237 N132-0690/20 

Remiss SOU 2020:41 Arbetsmarknadsdepartementet - 
Kommunernas medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken 
 

Ärendet  
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen avseende ärende ”Remiss från 
Arbetsmarknadsdepartementet - Kommunernas medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken”. Stadsdelsnämnderna i Östra Göteborg, Majorna-Linné 
och Norra Hisingen samt nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning ska 
yttra sig över utredningens betänkande ”Kommuner som utförare av tjänster åt 
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna”. Yttrandet ska 
översändas till stadsledningskontoret senast den 25 september 2020.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-16. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker betänkandet ”Kommuner 

som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga 
förutsättningarna (SOU 2020:41)” i sin helhet, inklusive analys och 
bedömning av rättsläget, de föreslagna lagförändringarna och de 
förutsättningar och konsekvenser som beskrivs.  

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

___________ 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 
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§ 238 N132-0531/20 

Covid-19 och förvaltningens arbete 
 

Ärendet  
Vid sammanträdet presenterar förvaltningen det arbete som har gjorts och görs 
med anledning av Covid-19. 

 
Handling 
Yrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna daterat  
2020-09-22. 

Yrkande 
Lena Landén-Ohlsson (S) och Ewa Jablonska (L) yrkar bifall till det 
gemensamma yrkandet från S, M och L. 

Stina Sewén (FI), Karl Johan Nordensten (MP) och Frida Tånghag (V) yrkar 
avslag på yrkandet. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på yrkandet och finner att 
Stadsdelsnämnden beslutat att bifalla yrkandet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att 

1. Anteckna förvaltningens information till protokollet. 

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att säkerställa den förstärkta 
bemanningen under resten av året. Om behov finns kan den förstärkas 
ytterligare med fler månadsanställningar. 
 

3. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att ta fram insatser för att höja andelen 
medarbetare i stadsdelen som genomgår regeringens pågående äldrelyft.  
 

Stadsdelsdirektören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med hur 
genomförandet av arbetet planeras. 
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Protokollsanteckning 
Stina Sewén (FI) anmäler följande protokollsanteckning från FI, V och MP: 
 
”Vi anser yrkandet besvarat då detta redan görs idag och yrkar därför avslag. 
Vi vill understryka vikten av långsiktiga satsningar på äldreomsorgen med 
förstärkning av bemanning samt möjlighet till kompetensutveckling. För detta 
krävs finansiering i stadens budget även kommande år.” 

___________ 
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§ 239 N132-0206/20 

Delårsrapport augusti 2020 
 

Ärendet  
I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämndens 
rapporteringsplan har en delårsrapport augusti 2020 upprättats. Delårsrapporten 
ska beslutas av stadsdelsnämnd för att därefter översändas till kommunstyrelsen. 
 

Nämnden lämnar till och med augusti en årsprognos för 2020 på 0 tkr. 
Förvaltningen har på en övergripande nivå en ekonomi i balans. Resultatet för 
befolkningsramen gentemot budget under perioden januari-augusti är positivt på 
närmare nio miljoner kronor. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-10. 

Yrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Demokraterna 

daterat 2020-09-22. 
 

Yrkande 

Peter Mattiasson (M) yrkar bifall till det gemensamma yrkandet från S, M, L  
och D. 
Frida Tånghag (V) yrkar avslag på yrkandet. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på yrkandet och finner att 
Stadsdelsnämnden beslutat att bifalla yrkandet. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna Delårsrapporten 

augusti 2020. 

2. Stadsdelsdirektören ska skyndsamt återkomma med förslag på 
trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen och en tidplan för genomförandet. 

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att förklara beslutet omedelbart 
justerat. 

 



 

 

Östra Göteborg 

 

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

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 8 (27)

  

  

Protokollsanteckning 
Stina Sewén (FI) anmäler följande protokollsanteckning från FI, V och MP: 
 
” Vi anser inte att det är ett bra förslag att ge detta uppdrag till stadsdelsdirektören 
i ett läge av omorganisering och pandemi och där stadsdelen är i en positiv 
utveckling vad gäller brottslighet och trygghet.  
 

Det är viktigt att vi har ett långsiktigt arbete som förebygger och motverkar våld 
och annan brottslighet. Vi ser inte att den sociala oron i vår stadsdel ökar, tvärtom 
ser vi en positiv trend sedan 3-5 år tillbaka där både brottsligheten minskar och 
invånarnas upplevelse av trygghet ökar. Dock har vi fortfarande stora problem 
med drogförsäljning i stadsdelen och det är viktigt att arbetet, som pågår i 
stadsdelen och i samverkan med andra aktörer, för att förebygga och motverka 
brottslighet och öka trygghet fortsätter. De senaste veckorna har den mediala 
debatten kring våldet varit intensiv. 
 

När vi pratar om våld är det viktigt att få med alla former av våld. Kränkningar, 
sexuella trakasserier, att unga tjejer och kvinnor ska känna sig säkra i det 
offentliga rummet. Förebyggande arbete handlar om att förstå sambandet mellan 
lindrigt och grovt våld, bli medveten om sambandet mellan destruktiva 
könsnormer och våld. Och att vara en aktiv åskådare med på ingripande strategier. 
Vi behöver arbeta med alla former av våld samtidigt inte en i taget.  
 

Vi ser att en fungerande socialtjänst, skola, vård och omsorg samt samverkan med 
föreningsliv och polis är centrala delar för att förebygga våld och annan 
brottslighet. Detta jobb behöver vara långsiktigt finansierat. För att det ska vara 
möjligt krävs att detta prioriteras i stadens budget.” 

 ___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 240 N132-0450/20 

Yttrande till miljönämnden över remiss Göteborgs Stads 
miljö- och klimatprogram 2021–2030, dnr MN 2020–6095 
 

Ärendet  
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram ska vara en gemensam plattform för 
stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. För hela staden presenteras tre 
miljömål om Naturen, Klimatet samt Människan. Tretton delmål presenteras, med 
fokus på Göteborgs Stads egna verksamheter. 
 
Remissen syftar till att förankra och bearbeta förslaget till program. Ytterligare 
syfte är att samla in underlag till översiktlig ekonomisk bedömning av miljö- och 
klimatprogrammet, då kommunfullmäktige har infört tydligare krav på 
beskrivning av ekonomiska konsekvenser vid beslut om nya styrande dokument i 
staden. 

Stadsdelsförvaltningen tillstyrker fortsatt arbete med programmet. Förvaltningen 
anser att miljö- och klimatprogrammet är ett gediget och välarbetat program som 
lyfter samtliga viktiga delar av miljöarbetet inom staden. I sitt yttrande fokuserar 
förvaltningen på de delar i programmet som berör förvaltningens miljöarbete. 
Mycket viktigt för att programmet ska kunna genomföras är utbildning, 
kommunikation, strategiskt och operativt stöd samt ekonomiska resurser. Det 
behövs lättillgängliga och tydliga strukturer och rutiner som underlättar 
miljöarbetet för verksamheterna.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27. 

Beslut 
1. Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021–2030, diarienummer MN 

2020–6095, med hänsynstagande till bifogade synpunkter. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till miljö- och klimatnämnden. 
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Reservation 
Christian Abrahamsson (SD) reserverar sig mot beslutet då man från 
Sverigedemokraternas sida anser att genomförandet av Miljö- och 
klimatprogrammet kommer bli för kostsamt. 

___________ 

Expedieras 
Miljöförvaltningen 
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§ 241 N132-0647/20 

Svar på remiss - Lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende 
för äldre 2020 
 

Ärendet  
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. Under planperioden 
2020 – 2024 är det en samlad bedömning att det kommer finnas möjlighet till ett 
tillfälligt överskott av permanentlägenheter i vård- och omsorgsboende. Detta 
möjliga tillfälliga överskott är en nödvändighet för att kunna möta den ökade 
andel äldre i befolkningsutveckling som förväntas inträffa under 2025 och framåt.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-12. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker, med hänsynstagande till 

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

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
svar till resursnämnd Örgryte-Härlanda. 

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

___________ 

Expedieras 
Örgryte-Härlanda, resursnämnd för boendeplanering äldreomsorg 
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§ 242 N132-1428/18 

Redovisning av uppdrag att påbörja lokala åtgärder för att 
öka brukarnas delaktighet och inflytande inom boende med 
särskild service 
 

Ärendet  
Efter ett yrkande från (S) beslutade Stadsdelsnämnden Östra Göteborg den 5 
februari 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att försäkra sig om att arbetet med 
samtliga lokala åtgärder som föreslogs i stadens handlingsplan påbörjas. 
Förvaltningen redovisar nu påbörjade och genomförda åtgärder för att öka 
brukarnas delaktighet och inflytande inom boende med särskild service.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-25. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg godkänner förvaltningens redovisning 

av lokala åtgärder för att öka brukarnas delaktighet och inflytande inom 
boende med särskild service.  

2. Stadsdelsnämnden förklarar uppdraget till förvaltningen att försäkra sig 
om att arbetet med samtliga lokala åtgärder i stadens handlingsplan 
påbörjas fullgjort.  

 ___________ 
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§ 243 N132-0678/19 

Beslut om Planeringsdagen 7 oktober 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden har i början av året fastställt dagar för nämndsammanträden, 
temadagar och planeringsdagar för 2020. 
 
Med anledning av att förvaltningen har och har haft en högre arbetsbelastning 
med anledning av Covid-19 har man inte haft möjlighet att planera inför 
kommande planeringsdag 7 oktober. 
 
Med anledning av detta föreslås att stadsdelsnämnden beslutar att denna 
planeringsdag ställs in. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att ställa in planeringsdagen 7 oktober.  

___________ 
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§ 244   

Val av representanter till Föreningsforums möte 8 oktober 
 

Ärendet  
Föreningsforum är en viktig del av samverkan mellan Göteborgs Stad och 
föreningarna och en möjlighet för föreningslivet att träffa Polisen, politiker och 
andra aktörer. 
 
Nästa möte med Föreningsforum genomförs torsdag 8 oktober kl. 17:30 på 
Medborgarhuset, Gamlestaden. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att utse följande personer som 
representanter vid Föreningsforums möte 8 oktober: 

Cengiz Savran (M) 
Anneli Eriksson (S) 
Stina Sewén (FI) 
Christian Abrahamsson (SD) 
Abdelmajid Berzouami (D) 
 
___________ 
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§ 245 N132-0055/20 

Redovisning av Granskning av delegationsbeslut 2020 
 

Ärendet  
Ewa Jablonska (L) har granskat Stadsdelsdirektörens beslut daterat 2020-05-12. 
Delegation av beslutanderätt Östra Göteborg 2020. IFO-FH. 
Försörjningsstödsenheten.Försörjningsstöd, N132-0009/20. 
 
Hon har inget att erinra. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna redovisningen till 
protokollet.  

___________ 
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§ 246 N132-0012/20 

Redovisning av fattade delegationsbeslut och anmälan av 
inkomna skrivelser 2020-09-22 
 

Ärendet  
Förvaltningen har upprättat en förteckning, som bland annat omfattar beslut från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, inkomna skrivelser samt 
delegationsbeslut.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna föreliggande redovisning 
till protokollet. 
 
___________ 
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§ 247   

Val av granskare av delegationsbeslut 
 

Ärendet  
Enligt stadsdelsnämndens rutin för granskning av delegationsbeslut ska en av 
politikerna utses till granskare vid varje sammanträde av något av de beslut som 
redovisas vid det aktuella sammanträdet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att utse Christian Abrahamsson (SD) 
som granskare för dagens redovisning. 

___________ 
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§ 248   

Stadsdelsdirektören informerar 
 

Ärendet  
Stadsdelsdirektör Gitte Caous lämnar följande information: 

- Ny nämndorganisation 2021 
Presentation av aktuell information av arbetet inför ny nämndorganisation. 
I dagsläget är det stort fokus på att alla medarbetare ska vara informerade 
om sin placering när organisationsförändringen genomförs samt att 
allmänheten inte ska påverkas negativt. Det är även mycket fokus på 
praktiska frågor. Projektet löper på enligt tidsplan. 

- Ny namnstandard på stadsdelens äldreboenden 
Inger Börmark, sektorschef ÄO-HS informerar om att det i samband med 
att stadsdelens äldreboenden överförs till den nya Äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen vid årsskiftet kommer alla dessa boenden få en 
enhetlig namnstandard. 

- Information om fördyring av BmSS bostäder på Hundraårsgatan 
Kostnaden för det planerade BmSS-boendet på Hundraårsgatan 32, som 
nämnden beslutade om 20-02-25, kommer bli dyrare än beräknat. Den 
ökade kostnaden kommer att bekostas genom en ökning av hyrestillägget. 

- Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om anmälan 
enligt Lex Maria rörande vårdskada 
Kristina Söderlund, områdeschef Hälso och sjukvård, informerar om att 
IVO beslutat att avsluta ärendet med hänvisning till stadsdelens åtgärder. 

- Ny tf HR-chef 
Tillförordnad HR-chef i SDF Östra Göteborg slutar den 30 september.  
Ny tillförordnad HR-chef under 2020 blir Mariette Lindeberg-Öqvist, som 
också utsetts som HR-chef i den kommande socialförvaltningen Nordost.  

- Information från Göteborgs Stads Dataskyddsenhet till styrelser och 
nämnder 
Med anledning av en dom i EU-domstolen i juli 2020 informerar Sonja 
Andersen Svedberg, processledare digitalisering, om att Dataskydds-
enheten med anledning av denna har sammanställt dels en information 
riktad till stadens styrelser och nämnder dels en information med förslag 
till åtgärder riktad direkt till stadens dataskyddskontakter. 
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Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar informationen till protokollet. 
___________ 
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§ 249   

Information och rapporter från nämndens ledamöter 
 

Ärendet  
Lena Landén-Ohlsson (S) informerar om att hon medverkat på Digital 
Barnrättsdag, som arrangerades av Länsstyrelsen, där man bl.a gjorde en 
genomgång av Barnkonventionen, som numera är lag. 
 
Stina Sewén (FI) informerar om att Pensionärsrådet genomfört ytterligare ett 
telefonmöte. Hon vill samtidigt lyfta fram vikten av dessa råd och det positiva i att 
de har nära kopplingar till bl.a brukarråden. 
 
Jesper Jinesjö (S) medverkade i helgen i en direktsänd debattstund via Östra 
Göteborgs Ungdomsråds instagramsida. Ungdomsrådet hade bjudit in alla 
Göteborgs politiska ungdomspartier och sex av dess medverkade. 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet. 
___________ 
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§ 250   

Anmälan av stadsdelsnämnden Östra Göteborgs 
individutskotts protokoll den 12 och 19 augusti samt 2 
september 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott föreligger. 

Handling 
Protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott 12 och 19 augusti samt 2 
september 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 251   

Anmälan av protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 
den 29 juli samt 12 och 26 augusti 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) föreligger. 

Handling 
Protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp 29 juli samt 12 och 26 augusti 
2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 252   

Anmälan av protokoll från lokala Pensionärsrådet den 19 
augusti 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet föreligger. 

Handling 
Protokoll från lokala pensionärsrådet 19 augusti 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 253   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård den 11 augusti 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
föreligger. 

Handling 
Protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård den 11 augusti 
2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 254   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och 
familjeomsorg samt funktionshinder (Boende, daglig 
verksamhet och stöd) 13 juli 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt 
funktionshinder (Boende, daglig verksamhet och stöd) föreligger. 

Handling 
Protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder 
(Boende, daglig verksamhet och stöd) 13 juli 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 255   

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäldes under mötet.  
___________ 
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§ 256   

Upphörande av umgängesbegränsning samt upphörande av 
hemlighållande av vistelseort - SIN 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 

 


