Västra Hisingens stadsdelsnämnd

Protokoll (nr 10)
Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Tid: 15:00-17:05
Plats: Kulturhuset Vingen (biograf ”Måsen”), Amhults torg 7
Paragrafer: 237-263

Närvarande
Ledamöter
Rickard Eriksson (M) Ordförande
Birgitta Ling Fransson (L) Förste vice ordförande
Andreas Hernbo (MP) Andre vice ordförande
Karin Johansson (V)
Anders Torwald (D) §§ 237-261
Oskar Holm (M)
Eva Svensson (D)
Patrik Helgeson (V)
Ledamöter på distans
Christer Gustafsson (S) §§ 237-261
Birgitta Backström (S) §§ 237-261
Tjänstgörande ersättare
Mikael Karlsson (SD)
Gladys Velarde (S) §§ 262-263
Hans Sturk (D) §§ 262-263
Fredrik Brunzell (S) §§ 262-263
Övriga ersättare
Bert Olsson (M)
Gladys Velarde (S) §§ 237-261
Hans Sturk (D) §§ 237-261
Anita Kjessler (L)
Fredrik Brunzell (S) §§ 237-261
Mait Hjertkvist (M)
Övriga ersättare på distans (Ej tjänstgörande)
Abdullahi Mohamed (MP) §§ 257-261
Ingrid Bergman (MP) §§ 237-261
Övriga närvarande
Stadsdelsdirektör Sergio Garay, sektorchef Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder Monica Sörensson, tf sektorchefer Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Maria
Stenmark och Petra Matsson §§ 237-261, sektorchef Kultur och service Michael
Göransson §§ 237-261, förvaltningscontroller Åsa Svensson §§ 237-261, Stabschef Lile P
Boschewska §§ 237-261, tf kommunikationschef Åsa Henskog §§ 237-261, kanslichef
Johanna Olsson Marshall, nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg, arkivarie
Kristin Jansson §§ 237-261
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Personalföreträdare
Matti Karppala (Kommunal) §§ 237-261, Erén Andersson (SACO) §§ 237-261, Cecilia
Jähnke (TCO/Vision) §§ 237-261

Justeringsdag: 2020-10-28
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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§ 237
Upprop av ledamöter och ersättare.
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg ropar upp ledamöter och ersättare som
har kallats till stadsdelsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020. Två ledamöter och
två ersättare deltar på distans.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet.

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

Justering
Den 28 oktober 2020.

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll

3 (32)

Västra Hisingen

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

§ 238
Fastställande av dagordning.
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att krisstödets planerade presentation har
ställts in med kort varsel, på grund av en akut händelse i stadsdelen. Punkt 8 i dagordningen ”Information om krisstödets arbete vid särskilda händelser i stadsdelen” (§
244) utgår därmed.
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att frågor om trygghet i stadsdelen kommer
att kunna lyftas under punkt 22 i dagordningen ”Stadsdelsdirektörens information” (§
256).

Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen med ovanstående information
avseende presentation om krisstöd och frågor om trygghet.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att dagordningen fastställs med den ovanstående
informationen.

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 239
Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av
protokoll.
Protokollet från sammanträdet den 20 oktober 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 28 oktober 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
28 oktober 2020 och plats till Höstvädersgatan 1.

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 240
Anmälan av jäv.
Ordförande Rickard Eriksson (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något
ärende på sammanträdet den 20 oktober 2020 kan anmäla det under denna punkt.
Anders Torwald (D) anmäler jäv under punkt 26 i dagordningen ”Anmälan av
överflyttande av vårdnad” (§ 263).

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar Anders Torwalds (D) anmälan av jäv till
protokollet.

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

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 241
Anmälan av delegationsbeslut.
Vid sammanträdet den 20 oktober 2020 ska fattade delegationsbeslut anmälas till
stadsdelsnämnden. Inga delegationsbeslut har anmälts.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar ärendet om anmälan av delegationsbeslut till
protokollet.

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

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 242
Anmälan av ordförandebeslut.
Vid sammanträdet den 20 oktober 2020 anmäls följande fattade ordförandebeslut:
Medgivande av rätt att delta på distans på stadsdelsnämndens sammanträde den 20
oktober 2020 samt Bilaga 1 till beslutet (N138-0559/19)

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av ovanstående ordförandebeslut till
protokollet.

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

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 243
Inkomna skrivelser och handlingar.
Vid sammanträdet den 20 oktober 2020 föreligger följande inkomna skrivelser och andra
angelägna handlingar för stadsdelsnämnden:
SDN Västra Hisingens presidium
Anteckningar från möte 2020-10-06
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Protokoll från möte 2020-10-13
Postlista från förvaltningens diarium (N138-)
Postlista 2020-09-14 – 2020-10-09
Samhällsbyggnadsrådet
Anteckningar från möte 2020-09-24
Projektet för Ny nämndorganisation 2021
Information 2020-09-08 gällande förändring av namn och benämning av äldreboende i
Göteborgs Stad
Nämnden för Intraservice
Svar till Västra Hisingens stadsdelsnämnd gällande journalsystemet PMO (N1380190/20)
Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg
Protokollsutdrag från sammanträde 2020-09-24 – Samverkansavtal om familjecentraler
och familjecentrerat arbetssätt (N138-0536/16)
Kommunstyrelsen
Snabbprotokoll 2020-09-30
Snabbprotokoll 2020-10-14

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 28 oktober 2020.
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§ 244
Information om krisstödets arbete vid särskilda händelser i
stadsdelen.
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att ärendet utgår på sammanträdet den 20
oktober 2020.
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§ 245, N138-0085/20
Ekonomisk lägesrapport januari-september 2020 samt extra
månadsuppföljning september 2020.
I enlighet med Kommunstyrelsens anvisningar och Västra Hisingens rapporteringsplan
har en ekonomisk lägesrapport upprättats, i vilken ekonomiskt utfall för perioden och
prognos för helåret ingår. Till detta kommer en extra månadsuppföljning för september.
Resultatet för perioden januari till september 2020 är ett överskott på 5,1 miljoner kronor,
och för året prognostiseras ett resultat enligt budget.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner ekonomisk lägesrapport januari-september 2020.
2. Stadsdelsnämnden tar del av informationen i Extra månadsuppföljning september
2020.
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att godkänna ekonomisk lägesrapport januari-september 2020 samt extra månadsuppföljning
september 2020.

Justering
Den 20 oktober 2020.
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§ 246, N138-0486/20
Överlämnande av allmänna handlingar till nya eller befintliga
nämnder 2021.
Den 1 januari 2021 övergår ansvaret för stadsdelsnämndernas verksamheter till sex nya
nämnder och fem befintliga nämnder. För att mottagande nämnder ska kunna ta över och
driva verksamheten vidare krävs att vissa allmänna handlingar överlämnas eller överlämnas och införlivas från stadsdelsnämnderna till mottagande nämnds arkiv. Syftet är att
upprätthålla kontinuiteten i verksamheten så att till exempel klienter, omsorgstagare och
personal påverkas av verksamhetsövergången i så liten utsträckning som möjligt. Vid
överlämnandet övertar de mottagande nämnderna det fulla ansvaret för de överlämnade
handlingarna.

Beslut
Stadsdelsnämnden 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. 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.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 30 september 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med sex
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden 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 –
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.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
framställa om att få överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar.

Justering
Den 28 oktober 2020.

Protokollsutdrag skickas till
Arkivnämnden.
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§ 247, N138-0536/16
Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i
Västra Hisingen 2020-2021.
Västra Hisingens stadsdelsnämnd och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har ett avtal
om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler, vilket reglerar åtaganden, organisation
och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna. Ett nytt
ett-årigt avtal till och med den 31 december 2021 behöver nu tecknas, liksom en överenskommelse mellan Västra Hisingens stadsdelsnämnd och Förskolenämnden om
delfinansieringen av avtalet.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att ett nytt ett-årigt samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Västra Hisingen tecknas i 12 månader
till och med 2021-12-31, under förutsättning att likalydande beslut fattas av
Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.
2. Stadsdelsnämnden godkänner överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler för perioden
2021-01-01 – 2021-12-31 mellan Förskolenämnden och SDN Västra Hisingen.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 16 september 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att ett
nytt ett-årigt samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Västra
Hisingen tecknas i 12 månader till och med 2021-12-31, under förutsättning att likalydande beslut fattas av Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg och godkänner överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och
familjecentraler för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 mellan Förskolenämnden och
SDN Västra Hisingen.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
godkänna avtalen om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler samt delfinansieringen.

Justering
Den 28 oktober 2020.

Protokollsutdrag skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.
Förskolenämnden.
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§ 248, N138-0188/20
Försäkringsprogram 2020 för Västra Hisingens stadsdelsförvaltning.
I gällande försäkringspolicy för Göteborgs Stad samordnas förvaltningarnas och bolagens
försäkringar genom Göta Lejon. Försäkringspolicyn anger vidare att respektive nämnd
årligen ska fastställa ett försäkringsprogram för sin förvaltning. Försäkringsprogram 2020
inkluderar egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrott, tjänstereseförsäkring, olycksfallsförsäkring för personer inom speciell verksamhet samt en för
staden ny miljöförsäkring.

Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer Försäkringsprogram 2020 för Västra Hisingens
stadsdelsförvaltning.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 18 augusti 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med fyra
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer
Försäkringsprogram 2020 för Västra Hisingens stadsdelsförvaltning.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
fastställa försäkringsprogram 2020.

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 249, N138-0559/19
Tillägg till stadsdelsnämndens arbetsordning avseende
deltagande på distans under sammanträden 2020.
Mot bakgrund av den stora risken för smitta som föreligger med anledning av covid-19 är
det lämpligt att förtroendevalda som till exempel tillhör riskgrupper ges möjlighet att
delta på sammanträden på distans. En förutsättning är att den tekniska utrustningen
uppfyller lagkrav på ljud- och bildöverföring i realtid under hela sammanträdet.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden antar tillägget i arbetsordningen avseende deltagande på
sammanträden på distans under 2020, enligt stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att förrättningsarvode och ersättning för förlorad
arbetsinkomst utgår till ledamöter och ersättare som under 2020 deltar på
sammanträden på distans.
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 6 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antar tillägget i
arbetsordningen avseende deltagande på sammanträden på distans under 2020, enligt
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, godkänner att förrättningsarvode och ersättning
för förlorad arbetsinkomst utgår till ledamöter och ersättare som under 2020 deltar på
sammanträden på distans och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
medge deltaganderätt på sammanträden på distans under 2020.

Justering
Den 20 oktober 2020.
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§ 250, N138-0072/15
Samråd om fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och
Torsviken.
En remiss har inkommit från Stadsbyggnadsnämnden som avser fördjupad översiktsplan
för Västra Arendal och Torsviken, med sista svarsdag den 21 oktober 2020. Syftet med
fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på
Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens
natur- och friluftsvärden.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till utställning av Fördjupad översiktsplan
för Västra Arendal och Torsviken.
2. Stadsdelsnämnden översänder stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande till byggnadsnämnden.
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 29 september 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker
förslaget till utställning av Fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken,
översänder stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsbyggnadskontoret och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
tillstyrka förslaget om fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken.

Justering
Den 20 oktober 2020.

Protokollsutdraget skickas till
Byggnadsnämnden.

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll

16 (32)

Västra Hisingen

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

§ 251, N138-0456/20
Samråd gällande detaljplan för flerbostadshus vid
Hemvärnsvägen i Öckerö kommun.
En remiss har inkommit från Öckerö kommun som avser detaljplan för flerbostadshus på
Hemvärnsvägen på Hönö, med sista svarsdag den 21 oktober 2020. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från parkmark till bostad samt
möjliggöra för 4-5 mindre lägenheter som i första hand riktar sig till yngre personer.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen och översänder remissvaret till Öckerö
kommun.
2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 22 september 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker remissen och översänder
remissvaret till Öckerö kommun och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att
tillstyrka förslaget om detaljplan för flerbostadshus på Hemvärnsvägen på Hönö.

Justering
Den 20 oktober 2020.

Protokollsutdraget skickas till
Öckerö kommun.
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§ 252, N138-0556/19
Delegation av rätten att besluta om rutiner för besök enligt
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.
Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på särskilda boenden för äldre från och
med den 1 oktober 2020. Socialstyrelsen har därefter meddelat föreskrifter om besök i
särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. För att rutinerna ute i
verksamheterna ska kunna uppdateras allteftersom smittläget förändras är det lämpligt att
ge stadsdelsdirektören rätt att besluta om eventuella förändringar av rutinerna.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar rätten att besluta om rutiner för besök enligt
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under
covid-19-pandemin till stadsdelsdirektören. Stadsdelsdirektören har rätt att
vidaredelegera beslutanderätten.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsdirektören vid beslut om rutiner för besök
enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre
under covid-19-pandemin särskilt informerar nämnden via e-post.
3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 16 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en
tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden delegerar rätten
att besluta om rutiner för besök enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin till stadsdelsdirektören – stadsdelsdirektören har rätt att vidaredelegera beslutanderätten och förklarar paragrafen
omedelbart justerad.

Yrkande
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) yrkar med instämmande av ordförande
Rickard Eriksson (M) bifall till stadsdelsförvaltningens förslag, med tillägg att stadsdelsdirektören särskilt informerar nämnden via e-post vid beslut om rutiner.

Justering
Den 20 oktober 2020.
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§ 253
Preliminärt datum för stadsdelsnämndens sammanträde i
februari 2021 (Årsrapport 2020).
Med anledning av ny nämndorganisation kommer stadsdelsnämnden i februari 2021 att
hålla ett sista sammanträde där bland annat årsrapporten för 2020 ska beslutas. Även
individutskottets protokoll från december 2020 ska antecknas då.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar till protokollet att den 23 februari 2021 klockan
15:00 är en lämplig tid för sammanträde, förutsatt att ingen av de nya eller
befintliga nämnderna sammanträder då. Kulturhuset Vingen i Torslanda är mest
lämpligt som plats för sammanträde.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att den 23 februari 2021 klockan 15:00 antecknas
som tid för sammanträde, samt att kulturhuset Vingen antecknas som plats för sammanträde. Vad gäller tiden förutsätter denna att ingen av de nya eller befintliga nämnderna
sammanträder då.

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 254, N138-0003/20
Redovisning av inkomna synpunkter 2020-10-20 samt svar på
tidigare uppkomna frågor från stadsdelsnämnden 2020-09-22.
Redovisningen av till stadsdelsförvaltningen inkomna synpunkter sker till stadsdelsnämnden varje ordinarie sammanträde. Under perioden har totalt sju synpunkter
inkommit, och samtliga har besvarats. Därtill besvarar stadsdelsförvaltningen de frågor
som ställdes av stadsdelsnämnden den 22 september 2020 gällande redovisning och
frekvens av inkomna synpunkter.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna synpunkter och svar på tidigare uppkomna
frågor till protokollet.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen har den 24 september 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två
tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antecknar
inkomna synpunkter och svar på tidigare uppkomna frågor till protokollet.

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

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 255
Fastställande av dagordning.
Då det har anmälts flera yrkanden om trygghet är det lämpligt att flytta fram ”Stadsdelsdirektörens information” i dagordningen, där ett antal trygghetsfrågor tas upp.

Beslut
Stadsdelsförvaltningen fastställer dagordningen med nedanstående ändring att
flytta fram de två informationspunkterna i dagordningen.

Yrkande
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att punkter 22 ”Stadsdelsdirektörens information” (§ 256) och 23 ”Information om stadsdelsnämndernas framtida organisation” (§
257) i dagordningen, flyttas fram och blir nya punkter 20 respektive 21 i dagordningen.

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 256
Stadsdelsdirektörens information.
Stadsdelsdirektör Sergio Garay informerar om den senaste tidens särskilda händelser i
Biskopsgården. Stadsdelsnämnden ställer även frågor om trygghet i området. Stadsdelsförvaltningen har fått till sig att invånare är oroliga främst efter sprängningen i förra
veckan men också att det nu finns en stor allmän upprördhet i området. Många invånare
har uttryckt att bostadsbolagen borde vräka de som är involverade i gängkriminalitet då
deras grannar riskerar att hamna i fara. I dag är det dock svårt för bostadsbolagen att
vräka en hyresgäst utan mycket goda grunder. Närhälsan i Biskopsgården har stärkt upp
med extra stöd och kuratorer för oroliga invånare. Från stadsdelsförvaltningens sida är
krisstödsteamet aktiverat för att finnas på plats, och föreningsvandringarna ska efter ett
beslut av stadsdelsdirektören utökas till att framöver ske varje dag. Föreningar som deltar
kommer att få ökad ekonomisk ersättning. Medarbetare i verksamheter som är ute på
natten får inte längre arbeta ensamma, utan dessa måste vara minst två personer och ha
reflexvästar som tydligt visar att de kommer från stadsdelsförvaltningen.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar stadsdelsdirektörens information om arbetet med
invånares oro i Biskopsgården till protokollet.

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

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 257
Information om stadsdelsnämndernas framtida organisation.
Stadsdelsdirektör Sergio Garay meddelar att rekryteringar och intresseanmälningar till de
nya förvaltningarna i staden nu håller på att avslutas. Det är många tillsvidareanställda
chefer i stadsdelsförvaltningarna som inte kommer att få tjänster efter 2021, och för dessa
påbörjar man nu ett omställningsarbete. De som inte hittar eller blir erbjudna nya tjänster
innan årsskiftet kommer att flyttas över till någon av de nya förvaltningarna. Vad gäller
lokalfrågan kommer många medarbetare att börja flytta från sina nuvarande arbetsplatser
till någon av de nya förvaltningarnas lokaler under de första veckorna i januari.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om stadsdelsnämndernas framtida
organisation gällande rekryteringar och lokaler till protokollet.

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

Justering
De 28 oktober 2020.
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§ 258
Yrkande MP, V och S. Gemensam aktion mot våldet.
MP, V och S yrkar att de föreningar som nattvandrar i Biskopsgården ska få mer stöd av
stadsdelsförvaltningen i form av ytterkläder som tål kyla och regn, en minibus som
station och den egna personalen.

Beslut
Stadsdelsnämnden avslår yrkande från MP, V och S, protokollsbilaga 1, om
ytterligare stöd till nattvandrare i Biskopsgården.

Handling
MP, V och S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 16 oktober 2020,
protokollsbilaga 1. MP, V och S yrkar att stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen
skyndsamt utlyser ett extra föreningsbidrag för föreningar som nattvandrar i
Biskopsgården och Länsmansgården, att förvaltningen köper in material för att underlätta
föreningars deltagande, att förvaltningen anskaffar en passande station att utgå ifrån och
eventuellt kan tillhandahålla kaffe/fika kvällstid, exempelvis en minibuss med utfällbart
tak och mindre kaffebord, att förvaltningen bidrar med personal och fält/ungdomssekreterare som kan samordna och bistå i arbetet, att förvaltningen bidrar med
personal som närvarar under och deltar i nattvandrandet och att 1 000 000 kr av det egna
kapitalet reserveras för att genomföra ovan angivna uppdrag.

Yrkanden
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar med instämmande av M och L avslag till yrkande
från MP, V och S gällande ytterligare stöd till nattvandrare. Även Mikael Karlsson (SD)
samt Anders Torvald (D) med instämmande av D yrkar avslag.
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) yrkar med instämmande av Christer
Gustafsson (S) och Patrik Helgeson (V) bifall till yrkande från MP, V och S.

Propositionsordning
Ordförande Rickard Eriksson (M) ställer proposition på yrkandena om yrkandet från MP,
V och S, och finner att det egna yrkandet om avslag vinner bifall. Votering begärs.
Stadsdelsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till yrkande från MP, V och S gällande ytterligare stöd till nattvandrare i
Biskopsgården.
Nej-röst för avslag på yrkande från MP, V och S gällande ytterligare stöd till nattvandrare
i Biskopsgården.
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Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Forts. § 258

Omröstning
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP), Christer Gustafsson (S), Karin Johansson
(V), Birgitta Backström (S) och Patrik Helgeson (V) röstar ja.
Förste vice ordförande Birgitta Ling Fransson (L), Anders Torwald (D), Oskar Holm (M),
Eva Svensson (D), Mikael Karlsson (SD) och ordförande Rickard Eriksson (M) röstar
nej.
Med 6 röster ”nej” och 5 röster ”ja” avslår stadsdelsnämnden yrkandet från MP, V och S
gällande ytterligare stöd till nattvandrare.

Reservationer
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) meddelar att MP reserverar sig till förmån
för eget yrkande. Patrik Helgesson (V) meddelar att V reserverar sig till förmån för eget
yrkande. Christer Gustafsson (S) meddelar att S reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 259
Yrkande MP, V och S. Stärk förutsättningarna för tillit till
samhället.
MP, V och S yrkar att stadsdelsförvaltningen uppdras att vidta ett antal åtgärder för att
stärka tilliten till samhället i stadsdelen, såsom att öka invånares medvetenheten om sina
rättigheter och att samverka mer med andra aktörer.

Beslut
Stadsdelsnämnden avslår yrkande från MP, V och S, protokollsbilaga 2, gällande
mer samverkan och information om rättigheter för ökad tillit till samhället.

Handlingar
MP, V och S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 16 oktober 2020,
protokollsbilaga 2. MP, V och S yrkar att stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen
skyndsamt finansierar en informationskampanj av en eller flera barnrättsorganisationer
för att öka medvetenheten bland barn och ungdomar i utsatta områden om deras
rättigheter, i syfte att stärka förutsättningarna för tillit till samhället, att utöka
trygghetsarbetet med samarbeten med brottsofferstödjande organisationer för att stärka
invånarnas kännedom om tillgänglig brottsofferverksamhet, exempelvis genom att
erbjuda brottsofferstödjande organisationer att medverka i trygghetsteamen eller genom
att tillsammans med dem sprida information till boende i området, att utöka samarbetet
med bostadsbolagen i området för att stärka trygghetsarbetet och att 1 000 000 kr av det
egna kapitalet reserveras för att genomföra ovan angivna uppdrag.

Yrkanden
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar med instämmande av M och L avslag till yrkande
från MP, V och S gällande mer samverkan och information om rättigheter. Även Mikael
Karlsson (SD) samt Anders Torvald (D) med instämmande av D yrkar avslag.
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) yrkar med instämmande av Patrik Helgeson
(V), Christer Gustafsson (S) och S bifall till yrkande från MP, V och S.

Propositionsordning
Ordförande Rickard Eriksson (M) ställer proposition på yrkandena om yrkandet från MP,
V och S, och finner att det egna yrkandet om avslag vinner bifall. Votering begärs.
Stadsdelsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till yrkande från MP, V och S gällande mer samverkan och information
om rättigheter för ökad tillit till samhället.
Nej-röst för avslag på yrkande från MP, V och S gällande mer samverkan och
information om rättigheter för ökad tillit till samhället.
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Omröstning
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP), Christer Gustafsson (S), Karin Johansson
(V), Birgitta Backström (S) och Patrik Helgeson (V) röstar ja.
Förste vice ordförande Birgitta Ling Fransson (L), Anders Torwald (D), Oskar Holm (M),
Eva Svensson (D), Mikael Karlsson (SD) och ordförande Rickard Eriksson (M) röstar
nej.
Med 6 röster ”nej” och 5 röster ”ja” avslår stadsdelsnämnden yrkandet från MP, V och S
gällande mer samverkan och information om rättigheter.

Reservationer
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) meddelar att MP reserverar sig till förmån
för eget yrkande. Patrik Helgesson (V) meddelar att V reserverar sig till förmån för eget
yrkande. Christer Gustafsson (S) meddelar att S reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 260
Yrkande MP, V och S. Stoppa rekryteringen till kriminella
gäng.
MP, V och S yrkar att de av stadsdelsförvaltningens verksamheter som arbetar med att
identifiera unga i riskzonen för kriminalitet ska stärkas genom fler medarbetare och mer
uppföljning.

Beslut
Stadsdelsnämnden avslår yrkande från MP, V och S, protokollsbilaga 3, gällande
ytterligare insatser mot unga i riskzon för kriminalitet.

Handlingar
MP, V och S har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 16 oktober 2020,
protokollsbilaga 3. MP, V och S yrkar att stadsdelsnämnden beslutar att utöka ungdoms/fältsekreterarnas verksamhet och öka närvaron i ungdomsverksamheter som skola
och/eller fritidsverksamhet, att utöka, utvärdera, dokumentera och föreslå förbättringar i
SSPF- och ”trygg i”-arbetet för att stärka arbetet för att kunna överlämna en genomgående rapport om verksamheterna till den nya socialnämnden och att 1 000 000 kr av det
egna kapitalet reserveras för att genomföra ovan angivna uppdrag.

Yrkanden
Förste vice ordförande Birgitta Ling Fransson (L) yrkar avslag på yrkande från MP, V
och S gällande ytterligare insatser mot unga i riskzonen. Även Mikael Karlsson (SD)
samt Anders Torwald (D) med instämmande av D yrkar avslag.
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) yrkar med instämmande av Karin
Johansson (V), Christer Gustafsson (S) och S bifall till yrkande från MP, V och S.

Propositionsordning
Ordförande Rickard Eriksson (M) ställer proposition på yrkandena om yrkandet från MP,
V och S, och finner att förste vice ordförande Birgitta Ling Franssons (L) med flera
yrkande om avslag vinner bifall. Votering begärs.
Stadsdelsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till yrkande från MP, V och S gällande ytterligare insatser mot unga i
riskzon för kriminalitet.
Nej-röst för avslag på yrkande från MP, V och S gällande ytterligare insatser mot unga i
riskzon för kriminalitet.
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Omröstning
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP), Christer Gustafsson (S), Karin Johansson
(V), Birgitta Backström (S) och Patrik Helgeson (V) röstar ja.
Förste vice ordförande Birgitta Ling Fransson (L), Anders Torwald (D), Oskar Holm (M),
Eva Svensson (D), Mikael Karlsson (SD) och ordförande Rickard Eriksson (M) röstar
nej.
Med 6 röster ”nej” och 5 röster ”ja” avslår stadsdelsnämnden yrkandet från MP, V och S
gällande ytterligare insatser mot unga i riskzon.

Reservationer
Andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) meddelar att MP reserverar sig till förmån
för eget yrkande. Karin Johansson (V) meddelar att V reserverar sig till förmån för eget
yrkande. Christer Gustafsson (S) meddelar att S reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Justering
Den 28 oktober 2020.

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll

29 (32)

Västra Hisingen

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

§ 261
Övrigt.
Inga övriga punkter anmäls till stadsdelsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020.

Beslut
Stadsdelsnämnden antecknar ärendet om övriga frågor och övrig information till
protokollet.

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

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 262
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens individutskott.
Vid sammanträdet den 20 oktober 2020 anmäls följande upprättade protokoll från
stadsdelsnämndens individutskott till stadsdelsnämnden:
SDN IU protokoll 2020-09-16

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

Jäv
Anders Torwald (D) anmäler jäv och närvarar inte under ärendet.

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

Justering
Den 28 oktober 2020.
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§ 263
Ansökan om överflyttande av vårdnad enligt föräldrabalken.
Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL).
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