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Tid: 14:00–15:25 

Plats: Selmas Sal, Selma Lagerlöfs center 

Paragrafer: §§ 196–217 

Närvarande 

Ledamöter 

Ordförande Jens Adamik (L), 2:e vice ordförande Marie Brynolfson (V), Pierre 

Alpstranden (M), Viktor Stenlöf (S), Peter Svanberg (D), Anna Siitam (MP), Dragana 

Todorovic (S), Alexander Berggren (D), Mikael Wallgren (V), Birgitta Thörn (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Inger Billman Stark (V) för Mikael Wallgren (V), Ann-Marie Merta (L) för Sabina Music 

(C) 

Övriga ersättare, deltog på distans 

Elisabeth Linde (S), till §214, Gürcan Özaksel (D), Andreas Frid (L),deltog digitalt till 

§214  Pia Rönnesjö (S), till §214 Charlotta Snow Ribba (D), till §214 Helen Olsson (MP), 

deltog till §214 Michael Olsson (SD), till §214  

Övriga närvarande 

Camilla Blomqvist stadsdelsdirektör till §214 deltog på distans Pierre Dikanda HR-chef, 

deltog på distans till §214, Margareta Larsson t.f. sektorschef äldreomsorg samt hälso- 

och sjukvård till §214 Helena Lundberg Sektorschef IFO-FH samt t.f. ekonomichef, Sofie 

Kerstell kommunikationschef, till §214, deltog på distans Anna Lifjorden Sektorschef 

samhälle och kultur till §214, deltog på distans, Ulrika Landin, stabschef, till §214, 

Karolina Natt och Dag nämndsekreterare  

Personalföreträdare 

Homeira Tari (Saco), till §214  och Anna-Karin Grönlund (Kommunal), till §214 deltog 

på distans 

Justeringsdag:2020-11-26 
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Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf § 201 2020-11-25 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-11-27 

  

Sekreterare 

Karolina Natt och Dag  

 

 

Ordförande 

Jens Adamik (L) 

 

Justerande 

Marie Brynolfsson (V) 
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§ 196   

Val av justerare 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen utser Marie Brynolfsson (V) att jämte 

mötesordförande justera sammanträdets protokoll.  

Ärende 
Marie Brynolfsson (V) föreslås justera sammanträdets protokoll.  
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§ 197   

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen fastställer föredragningslistan med följande tillägg:  

17a Yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet 

angående åtgärder relaterade till coronapandemin 

17b Beslut om att stänga stadsdelsnämndens sammanträde för allmänheten den 15 

december 2020.  

17c Yrkande från Demokraterna gällande säker Covid-19 bemanning och arbete 

Ärende 
Föredragningslistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till stadsdelsnämndens 

ledamöter och ersättare den 13 november 2020.  
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§ 198 N140-0005/20 

Stadsdelsdirektören informerar 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen till protokollet.  

Ärende 

Stadsdelsdirektör Camilla Blomqvist informerar om: 

- Covid-19  

- Återkoppling brev från skyddsombud 

- Underrättelse om vite från Arbetsmiljöverket gällande restid och planerad tid för 

att utföra administrativa arbetsuppgifter ”kringuppgifter” inom hemtjänsten 

- Avslutning för stadsdelsförvaltningen 

Handlingar: 
Presentation stadsdelsdirektören informerar 2020-11-24 
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§ 199 N140-0009/20 

Ekonomisk lägesrapport oktober 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner den ekonomiska lägesrapport till 

och med oktober 2020. 

2. Stadsdelsnämnden översänder rapporten till kommunstyrelsen. 

Ärende 
Utfallet till och med oktober visar ett positivt resultat med 89,7 miljoner kronor vilket är 

en positiv avvikelse mot budget på 74,9 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras 

av överskott inom alla sektorer. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat på 78 

miljoner kronor. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande ekonomisk lägesrapport till och med oktober 2020, daterad 

2020-11-12 

2. Extra månadsuppföljning oktober 

3. Resultaträkning 2020–10 
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§ 200 N140-0648/20 

Förlängning av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 

RF-SISU Västra Götaland och Norra Hisingen 2021 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner förlängning av samverkan med 

RF-SISU i enlighet med förslag till idéburet offentligt partnerskap till 31 

december 2021. 

2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen ger stadsdelsdirektören i uppdrag att 

underteckna det idéburna offentliga partnerskapet med RF-SISU Västra Götaland 

Ärende 
Stadsdelen har ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med RF-SISU Västra Götaland 

kring barn och ungas hälsa och fritid till och med 31 december 2020. Stadsdelsnämnden 

ska ta ställning till förvaltningens förslag om förlängning av nuvarande IOP med 

RFSISU. 

Förlängning ska gälla till och med 31 december 2021. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) RF-SISU Västra Götaland 

och Norra Hisingen 2021, daterad 2020-11-06  

2. IOP RF-SISU och Norra Hisingen 2021 

3. Utvärderingsrapport RF-SISU Norra Hisingen 2020 

 

Protokollsutdrag skickas till 
RF-SISU Västra Götaland 

Mejerigatan 1 

412 76 Göteborg 
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§ 201 N140-0222/19 

Samverkansavtal med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
om folkhälsoinsatser 2020–2022  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar att godkänna samverkansavtal om 

folkhälsoinsatser i stadsdelen Norra Hisingen för perioden 1 januari 2021–31 

december 2022 under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs 

Hälso- och sjukvårdsnämnd. 

2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beviljar finansiering av avtalet med 978 690 

kr per år (50% av total finansiering) under avtalsperioden. 

3. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

Ärende 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) har 

ett samverkansavtal om befolkningsinriktade folkhälsoinsatser i stadsdelen som gäller till 

och med 31 december 2020 (dnr N140-0494/16). Stadsdelsnämnden behöver ta ställning 

till ett nytt avtal som ska gälla för 2021 och 2022 med möjlighet till förlängning till 31 

december 2023. Stadsdelsnämnden behöver också ta ställning till godkännande av 

delfinansiering av samverkansavtal. Den totala ersättningen enligt avtalet är 1 957 380 

kronor per år och stadsdelsnämndens del är 978 690 kronor per år 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i 

stadsdelen Norra Hisingen 2021–2022, daterad 2020-11-06 

2. Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen Norra Hisingen 2021– 

2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd  
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§ 202 N140-0624/20 

Utvärdering av samverkan med Passalen 2020 och 
förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) inför 2021 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar att ingå ett Idéburet offentligt 

partnerskap med föreningen Passalen i enlighet med förvaltningens förslag till 

samverkansavtal. 

 

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Ärende 
Förvaltningen har sedan slutet av 2018 samverkat med Passalen för att utveckla sitt arbete 

med att erbjuda en rik och meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning. 

Förvaltningen föreslår nämnden att förlänga överenskommelsen om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) för att säkra samverkan inför 2021. Socialnämnden Hisingen blir 

mottagare av överenskommelsen med möjlighet att omförhandla denna under 2021 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande utvärdering av samverkan med Passalen 2020 och förlängning 

av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) inför 2021, daterad 2020-10-21 

2. Utvärdering Idéburet offentligt partnerskap 2020 Mellan Passalen och 

3. Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen 

4. Passalen arbetsprocess integrerad arena 

5. Överenskommelse Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 2020-2021 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Passalen per e-post till ia@passalen.se 
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§ 203 N140-0425/19 

Sammanträdestider för stadsdelsnämnden Norra Hisingen 
2020 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen fastställer sammanträdesdag för behandling av 

Årsrapport 2020 till den 9 februari 2021 kl. 14.00. 

 

2. Sammanträdet äger rum i Selma sal, Selma Lagerlöfs center om inget annat anges 

i kallelsen. 

Ärende 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen ska fatta beslut om Årsrapport 2020 såsom ansvarig 

för verksamhetsåret 2020. Sista dag för att besluta om Årsrapport 2020 är enligt stadens 

tidplan för uppföljningsprocessen den 15 februari. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande förslag på sammanträdesdag för 

fastställande av årsrapport 2020, daterad 2020-11-06 
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§ 204 N140-0628/20 

Fastställande av kostpriser för anställda 2021 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen fastställer kostpriser för anställda från och 

med den 1 januari 2021 till: 

71 kr för en lunch vid äldreboende och verksamhet för funktionshindrade 

57 kr för en lunch vid grundskolor, förskolor och fritidshem 

Ärende 
Personalstrategiska enheten på stadsledningskontoret tar fram rekommenderade kostpriser 

för anställda 2021 i Göteborgs stad. Kostpriser för anställda avser det pris som anställda 

ska betala när de äter en måltid som tillhandahålls av arbetsgivaren i personalrestaurang/ 

personalmatsal (ofta i skolmatsal eller matsal på äldreboende). Kostpriserna för anställda 

ska inte förväxlas med s.k. pedagogiska måltider, priset/taxan för måltider för staden 

brukare eller priset vid eventuell försäljning till utomstående. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande kostpriser för anställda 2021, daterat 2020-11-06 

2. Rekommenderade kostpriser för anställda 2021 
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§ 205 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 11 november beslut om att 

stadsdelsnämnden Norra Hisingens ersättare ska delta på stadsdelsnämndens 

sammanträde den 24 november på distans och att förrättningsarvode ska utgå.  

Stadsdelsnämndens ordförande Jens Adamik (L) fattade den 23 november beslut om att 

stänga stadsdelsnämndens sammanträde den 24 november för allmänheten.  

 

Handlingar  
Ordförandebeslut förrättningsarvode för ersättare som deltar på stadsdelsnämndens 

sammanträde på distans diarienummer N14-0722/20 daterat 2020-11-11 

Ordförandebeslut beslut att stänga stadsdelsnämndens sammanträde för allmänheten, 

diarienummer N140-0632/19, daterat 2020-11-23  
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§ 206 N140-0686/19 

Inkomna domar och beslut 2020 

Inga domar eller beslut redovisas till sammanträdet.  
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§ 207 N140-0687/19 

Inkomna skrivelser och handlingar 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar redovisning av inkomna skrivelser och 

handlingar till protokollet.  

Handlingar 

1. Vid sammanträdet föreligger förteckning över inkomna och skrivelser och 

handlingar (postlista) daterad 2020-11-23  

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Justering av gemensamma och likalydande 

kapitel 1 och kapitel 3 i reglementen för kommunstyrelsen och stadensnämnder, 

§11, 2020-10-15 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Reglementen för Göteborgs Stads 

socialnämnden; centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, §12, 2020-10-15 

 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige. Reglemente för Göteborgs Stads äldre 

samt vård- och omsorgsnämnd, §13, 2020-10-15 

 

5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Reglemente för Göteborgs Stads nämnd 

för funktionsstöd §14, 2020-10-15 

 

6. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Revidering av reglemente för Göteborgs 

Stads grundskolenämnd §15, 2020-10-15 

 

7. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Revidering av reglemente för Göteborgs 

Stads konsument- och medborgarservice §17, 2020-10-15 

 

8. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Arvodesberedningens förslag till 

arvodesnivåer och placering i arvodesgrupp för de nya nämnderna §19, 2020-10-

15 

 

9. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Antagande av Göteborgs stads 

handlingsplan för digitalisering och IT §22, 2020-10-15 

 

10. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Redovisning av uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån 

Amandakommissionens rekommendationer, § 29, 2020-10-15  

 

11. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Göteborgs Stads anvisning för systematisk 

miljöledning §31, 2020-10-15 
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12. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Överenskommelser om delfinansiering av 

samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler år 2021, 

§190, 2020-10-15 

13. Protokollsutdrag förskolenämnden, Överenskommelser om delfinansiering av 

samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler år 2021 

§190, 2020-10-21 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Norra Hisingen 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-24 

Göteborgs Stad [Norra Hisingen], protokoll 16 (31) 

   

   

§ 208 N140-0643/19 

Redovisning av stadsdelsnämnden delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Stadsdelsnämnden antecknar redovisning av delegationsbeslut till protokollet.  

Ärende 
Vid sammanträdet föreligger:  

1. Redovisning av delegationsbeslut, från 2020-10-23 till 2020-11-20 

2. Protokoll från individutskottets sammanträden den 2020-10-28 och den 2020-11-11.  
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§ 209 N140-0004/20 

Stadsdelsnämndens frågor och uppdrag till förvaltningen 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden antecknar frågor och uppdrag till förvaltningen.  

Ärende 
Pierre Alpstranden (M) ställer fråga om hur medborgarna får information om hur de kan 

vända sig till sina politiker efter årsskiftet när stadsdelsnämnderna upphör.  

Stadsdelsdirektör Camilla Blomqvist besvarar frågan och informerar om att medborgarna 

får vända sig till facknämnden där fråga hör hemma. Camilla informerar också om att 

information om detta kommer att gå ut på Göteborgs stads hemsida.  
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§ 210 N140-0007/20 

Rapporter från förtroendevalda 

Beslut  
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen till protokollet.  

Ärendet  
Anne Marie Merta (L) informerar om studiebesöket hos en daglig verksamhet som hon 

var på i oktober. Det var ett intressant besök.  

Helen Ohlsson (MP) informerar från senaste samhällsbyggnadsrådet. På agendan var det 

bland annat uppföljning av besöket från Västtrafik.  

Alexander Berggren (D) säger att det är tråkigt att dialogerna med invånarna är inställda 

och frågar om hur inkomna synpunkter tas om hand. Förvaltningen svarar att 

synpunkterna återredovisas i årsrapporten.  
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§ 211 N140-0006/20 

Övriga frågor 
Inga övrig frågor anmäldes.  
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§ 212 Dnr  

Yrkande angående åtgärder relaterade till 
coronapandemin från V, MP, L, M och C  

Beslut 
1. Stadsdelsnämndens Norra Hisingen beslutar att stadsdelsförvaltningen Norra 

Hisingen får följande uppdrag: 

 

a) Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa överanställning i 

äldreomsorgen och i funktionsstödsverksamheten för att minimera antalet 

timanställda och antalet personal som brukare möter. 

 

b). Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att öka bemanningen i äldreomsorgen och 

funktionsstödsverksamheten med månadsanställning som lägsta nivå. Fastanställning 

och visstidsanställning på minst 6 månader ska utgöra huvudalternativen vid 

rekryteringar. 

 

c) Stadsdelsförvaltningen har även i fortsättningen i uppdrag att säkerställa kohortvård 

inom äldreomsorgen dygnet runt. 

 

d) Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att personal inom 

äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten inte roterar mellan olika enheter och 

avdelningar, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att 

omsorgspersonal roterar mellan två olika avdelningar får endast ske i undantagsfall 

om risken är stor för att viktig omsorg annars inte blir utförd, och i så fall bara med 

erfaren personal. 

 

e) Stadsdelsförvaltningen har även fortsatt i uppdrag att säkerställa att samtliga 

hemtjänstbrukare med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta enbart hanteras av 

hemtjänstens särskilda coronateam. Dessa team ska endast ge omsorg till brukare 

med misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta och i övrigt utföra andra 

arbetsuppgifter som inte innebär kontakt med friska brukare. Teamen ska finnas 

tillgängliga dygnet runt. 

 

f) Stadsdelsförvaltningen har även fortsatt i uppdrag att säkerställa att anställda inom 

äldreomsorgen och funktionsstödsverksamhet har tagit till sig grundläggande rutiner 

och väsentlig information för att kunna utföra en god och säker vård och omsorg. 

Personal som bedöms ha bristfälliga kunskaper i det svenska språket ska genomgå 

språkhöjande insatser anpassade utifrån rådande pandemi och behov av personal i 

verksamheten samt att verksamhetsanpassningar utifrån varje medarbetares 

kompetens vidtas. 

 

2. Stadsdelsförvaltningen i sina inköp tar höjd för att Folkhälsomyndigheten kan 

komma att ändra rekommendationerna med kort varsel. Vi ska då ha tillräckligt med 
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skyddsutrustning för att klara av även en stor ökning av behovet av skyddsutrustning 

Peter Svanberg (D) och Alexander Berggren (D) deltar inte i beslutet med hänvisning till 

sitt yttrande.  

Handlingar 
Skriftligt yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna och 

Centerpartiet angående åtgärder relaterade till coronapandemin, daterat 2020-11-20, 

enligt bilaga 1 till protokollet.  

Yrkanden  
Andre vice Marie Brynolfsson (V), Ordförande Jens Adamik (L), Birgitta Thörn (SD) 

yrkar bifall till yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna 

och Centerpartiet  

 
Propositionsordning  
Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet 

från (V), (MP), (L), (M) och (C) och finner att det bifallits. Omröstning begärs inte.  

Protokollsanteckning  
Viktor Stenlöf (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

Smittspridningen i samhället ökar i farlig takt. Nödvändiga åtgärder behöver snabbt 

kunna beslutas och implementeras. Det självklara sättet att göra detta i en nuvarande 

situation är genom att utlysa krisledningsnämnd för att krisbekämpningen ska kunna 

skötas sammanhållet och enhetligt på central nivå. Detta har skett i många andra svenska 

kommuner. 

Göteborg förtjänar ett tydligt ledarskap -- särskilt i denna kris. Därför är det beklagligt att 

beslut om, och ansvar för, åtgärder som syftar till att skydda göteborgarna delegeras ut till 

stadsdelarna. Utan hantering i en central krisledningsnämnd riskerar Göteborg stads 

strategi mot Corona ge olika skydd och olika insatser i olika delar av staden. Dessutom 

riskerar nödvändiga insatser bli försenade eller onödigt politiserade.  

Vi ställer oss positiva till förslagen i yrkandet (eftersom de i stort är kopierade från ett 

socialdemokratiska ursprungsförslag), men invänder emot beslutsgången. Vi hade 

föredragit att insatserna beslutats om i en central krisledningsnämnd.” 

Peter Svanberg (D) och Alexander Berggren (D) lämnar följande yttrande:  

Vi är återigen inne i ett kritiskt skede under Cov-Sars-2 och Covid-19 pandemin och det 

är viktigt att vi agerar rationellt och även ger förvaltningen hjälp och verktyg snarare än 

begränsningar och hinder i deras arbete att utföra sina uppdrag säkert. När data och 

statistik tyder på att förvaltningen redan gör ett bra arbete skall vi inte genom politiken gå 

in och detaljstyra av politiska skäl. Vidare är det opassande när partier utnyttjar Covid-19 



 

 

 

Norra Hisingen 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-24 

Göteborgs Stad [Norra Hisingen], protokoll 22 (31) 

   

   

för att bedriva annan politik. Att som huvudalternativ vid rekrytering sätta sex (6) 

månaders visstidsanställning som minimilängd sträcker sig bortom vad vi i dagsläget bör 

besluta om då vaccin mot Cov-Sars-2 beräknas börja distribueras om cirka två (2) 

månader i Sverige (och ännu tidigare i vissa länder). Likaså indikeras det i Göteborgs 

stads samlade lägesbild över covid-19 situationen att utmaningen ligger i att det på sina 

håll råder brist på kvalificerad personal att anställa eller bemanna med, varpå ett beslut 

som detta kan göra det svårare för de enskilda förvaltningarna och även leda till att 

förvaltningar tävlar med varandra om att låsa fast bemanning och resurser. Den här 

pandemin tar vi oss inte igenom med egoism bland nämnder och förvaltningar, den tar vi 

oss igenom med rationella och holistiska beslut. Man kan inte säkerställa att 

överbemanna i varje förvaltning enskilt. Då tillgängliga resurser med rätt kompetens 

inte räcker till. Sammanfattningsvis är vi inte emot allt i yrkandet, men vi bedömer att vi 

inte kan ställa oss bakom vissa delar då de går emot data, statistik och rationellt tänkande 

och agerande, i vart fall för Norra Hisingens situation. 

 

 

 

  



 

 

 

Norra Hisingen 

 
  

Protokoll (nr 11) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-24 

Göteborgs Stad [Norra Hisingen], protokoll 23 (31) 

   

   

§213 Dnr N140-0632/19  

Beslut om att stänga sammanträdet från allmänheten den 15 
december  

Beslut  
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar att stadsdelsnämndens sammanträde den 15 

december 2020 är stängt för allmänheten.  

Yrkande 
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar att stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 

hålls stängt för allmänheten.  

Propositionsordning 
Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt 

yrkande och finner att det bifallits.  

Handlingar 
Inga handlingar till punkten.  
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§214  

Yrkande angående säker Covid-19 bemanning 
och arbete från Demokraterna  

Beslut  
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar att bordlägga yrkande angående säker Covid-

19 bemanning och arbete från Demokraterna  

Handlingar  
Skriftligt yrkande från Demokraterna angående säker Covid-19 bemanning och arbete 

från Demokraterna, daterat 2020-11-24, enligt bilaga 2 till protokollet.  

Yrkande 
Marie Brynolfsson (V), Viktor Stenlöf (S) och Birgitta Thörn (SD) yrkade bordläggning 

på yrkandet från Demokraterna.  

Peter Svanberg (D) och Alexander Berggren (D) yrkar bifall till yrkandet.  

Propositionsordning  
Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på yrkandet om bordläggning och finner 

att det bifallits. Ingen omröstning begärs.    
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§ 215 

Nedläggande av faderskapsutredning 
Ärendet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningen med de begränsningar som följer av 

offentlighets- och sekretesslagen 
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§ 216 

Nedläggande av faderskapsutredning 
Ärendet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningen med de begränsningar som följer av 

offentlighets- och sekretesslagen 
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§ 217 

Nedläggande av faderskapsutredning 
Ärendet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningen med de begränsningar som följer av 

offentlighets- och sekretesslagen 
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Bilaga 1           

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet,  Liberalerna, Moderaterna 

Centerpartiet) 

Yrkande  

2020-11-20  

 
Reviderat yrkande angående – Åtgärder 
relaterade till coronapandemin 
Förslag till beslut 
I stadsdelsnämnden: 

1. Stadsdelsnämndens Norra Hisingen beslutar att stadsdelsförvaltningen Norra 

Hisingen får följande uppdrag: 

 

a) Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa överanställning i 

äldreomsorgen och i funktionsstödsverksamheten för att minimera antalet 

timanställda och antalet personal som brukare möter. 

 

b). Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att öka bemanningen i äldreomsorgen och 

funktionsstödsverksamheten med månadsanställning som lägsta nivå. Fastanställning 

och visstidsanställning på minst 6 månader ska utgöra huvudalternativen vid 

rekryteringar. 

 

c) Stadsdelsförvaltningen har även i fortsättningen i uppdrag att säkerställa kohortvård 

inom äldreomsorgen dygnet runt. 

 

d) Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att personal inom 

äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten inte roterar mellan olika enheter och 

avdelningar, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att 

omsorgspersonal roterar mellan två olika avdelningar får endast ske i undantagsfall 

om risken är stor för att viktig omsorg annars inte blir utförd, och i så fall bara med 

erfaren personal. 

 

e) Stadsdelsförvaltningen har även fortsatt i uppdrag att säkerställa att samtliga 

hemtjänstbrukare med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta enbart hanteras av 

hemtjänstens särskilda coronateam. Dessa team ska endast ge omsorg till brukare 

med misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta och i övrigt utföra andra 

arbetsuppgifter som inte innebär kontakt med friska brukare. Teamen ska finnas 

tillgängliga dygnet runt. 

 

f) Stadsdelsförvaltningen har även fortsatt i uppdrag att säkerställa att anställda inom 

äldreomsorgen och funktionsstödsverksamhet har tagit till sig grundläggande rutiner 

och väsentlig information för att kunna utföra en god och säker vård och omsorg. 

Personal som bedöms ha bristfälliga kunskaper i det svenska språket ska genomgå 
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språkhöjande insatser anpassade utifrån rådande pandemi och behov av personal i 

verksamheten samt att verksamhetsanpassningar utifrån varje medarbetares 

kompetens vidtas. 

 

2. Stadsdelsförvaltningen i sina inköp tar höjd för att Folkhälsomyndigheten kan 

komma att ändra rekommendationerna med kort varsel. Vi ska då ha tillräckligt med 

skyddsutrustning för att klara av även en stor ökning av behovet av 

skyddsutrustning. 

3. Stadsdelsförvaltningen ser till att det alltid finns desinfekterings möjligheter vid alla 

entréer på förvaltningens lokaler. 

 
Yrkandet 
Folkhälsomyndighetens långtgående rekommendationer för Västra Götaland innebär att 

Göteborg, befinner sig i pandemins andra våg. Läget är akut vi behöver göra allt som står 

i vår makt för att minska smittspridning, rädda liv och minska trycket på sjukvården. För 

att göra det finns ett antal nödvändiga åtgärder som är brådskande att få till stånd och som 

ligger till grund för detta yrkande. 

Norra Hisingen har under den pågående pandemin visat prov på en mycket god beredskap 

med kunniga och erfarna medarbetare. Under våren och sommaren har förvaltningens 

anställda arbetat under hård press och många gånger svåra förutsättningar. Norra 

Hisingen har haft betydligt mindre smitta inom verksamheter än andra stadsdelar. Norra 

Hisingen har dessutom haft en god bemanning trots att sjukfrånvaron i perioder varit 

högre än normalt. 

Framgångsfaktorer förutom kunnig och erfaren personal har varit långsiktighet i beslut, 

analysering av läget och förutsäga vad som behöver göras innan läget blir akut. Ett 

exempel på detta är den satsning med utbildning i basal hygien som Norra Hisingen 

genomförde under hösten 2019. 

Göteborg ser nu ut att gå in i en situation där smittspridningen ökar och blir värre än den 

som var under våren 2020, Tydlighet i politiska beslut blir extra viktigt under den 

kommande tiden. Flera av förslagen till beslut är pågående aktiviteter i förvaltningen 

redan, men som kan behöva förtydligas ytterligare. Det ska också ses som möjlighet att 

förbereda inför en osäker framtid med potentiellt ändrade direktiv från expert 

myndigheter. För att nämnden ska kunna fatta de beslut som krävs är det nödvändigt med 

öppen och transparent information om händelser och utmaningar i 

verksamheterna. 
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Bilaga 2     Yrkande (D) 

 

 

 

 

Yrkande Säker Covid-19 bemanning och arbete 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

1. Att datainsamling av aktuella (enligt Folkhälsomyndigheten) Cov-
Sars-2 antikroppstestresultat som visar på antikroppar görs för 
personal och bemanningen och där varje enskild individ ger 
medgivande. Syftet med datainsamlingen är för att tillgodose 
säker covid-19 bemanning och arbete inom förvaltningen under 
Cov-Sars-2 pandemin. Persondatahantering skall ske enligt 
GDPR. 

2. Att sammanställd data av Cov-Sars-2 antikroppstestresultat som 
visar på antikroppar hos personal och bemanning används vid 
planering av bemanning inom förvaltningens arbete då dessa 
individer kan tillåtas att vara mer flexibla och rörliga inom 
förvaltningen utan att smittorisk ökar. 

3. Att individerna, som förvaltningen bedömer är av intresse att 
insamla data av antikroppstest som visar på antikroppar, erhåller 
en ekonomisk kompensation om och när resultat behöver läggas 
till eller uppdateras för att vara aktuella (enligt 
Folkhälsomyndigheten). Storleken på den ekonomiska 
kompensation bedöms och sätts utav förvaltningen. 

4. Att personal och bemanning med aktuell påvisade antikroppar 
mot Cov-Sars-2 skall inte behöva begränsas och innefattas 
relaterat till bemanning och personalhantering med anledning 
av Covid-19 om förvaltningen inte bedömer det som lämpligt. 

 

Yrkande 
 

Vi är återigen inne i ett kritiskt skede under Cov-Sars-2 och Covid-19 
pandemin och det är viktigt att förvaltningarna snarare får verktyg och 
möjligheter som hjälper dem att utföra sina uppdrag säkert och inte politisk 
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detaljstyrning som begränsar eller försvårar deras arbete när data och statistik 
tyder på att förvaltningen gör ett bra jobb. 

Ett verktyg för att möjliggöra detta är att samla in, sammanställa och nyttja 
aktuell information angående antikroppar mot Cov-Sars-2 bland personal och 
bemanning där förvaltningen bedömer att denna information kan underlätta 
deras arbete. Detta måste självklart ske enligt GDPR. 

För att anställda skall uppmuntras att delge denna personliga information 
och data skall de kompenseras om och när data över aktuella (enligt 
Folkhälsomyndigheten) provresultat från antikroppstest (som visar på 
antikroppar mot Cov-Sars-2) läggs till eller uppdateras för att vara aktuella i 
datasammanställningen. 

 


