
 

Göteborgs Stad Centrum, protokoll 1 (22) 

  

   

Tid: 15:50- 19:13 

Ajournering: 17:42 – 18:00 

Plats: Skånegatan 9A, konferensrum entréplan 

Paragrafer:  §§ 152 - 169 

Närvarande 

Ledamöter 

Kent Vahlén (L), ordförande  

Åsa Nilsen (FI), 2:e vice ordförande  

Alice Vernersson (V)  

Azar Hedemalm (MP) 

Lisen Kindbom (S)  

Britt Olsson (M) 

Carita Jansson Tsiantes (D) (distansnärvaro)  

 

Tjänstgörande ersättare 

Erjola Pere Poci (M) tjänstgör istället för Mattias Tykesson (M)  

Jan-Åke Ryberg (S) tjänstgör istället för Aslan Akbas (S)  

Klas Eriksson (D) tjänstgör istället för Torkel Bergström (D) 

Joakim Jardeby (S) tjänstgör istället för Carita Jansson Tsiantes (D) § 152 

Peter Löfgren (KD) tjänstgör istället för Rasmus Ragnarsson (SD) § 152 

John Ekman (D) tjänstgör istället för Rasmus Ragnarsson (SD) §§ 153 – 169 

(distansnärvaro) 

Övriga ersättare 

Emma Karlsson (V) (distansnärvaro) 

Tim Arasimowicz (L) (distansnärvaro) 

Satu Rekola (MP) (distansnärvaro) 

Joakim Jardeby (S)  

Peter Löfgren (KD) 

Göran Larsson (MP)  

Övriga närvarande 

Babbs Edberg, stadsdelsdirektör 

Marie Wiberg Sernevall, sekreterare 

Rebecca Liljemark, projektledare 

Bitte Tidemand, tf ekonomichef, §§ 153 - 169 

Lotta Milleskog, avdelningschef HR, kansli, kommunikation, §§ 153 - 169 

Ann-Louise Östman, sektorschef Individ- och familjeomsorg samt familjeomsorg 

och t.f. sektorschef Samhälle och kultur, §§ 153 - 169 

Carin Bringestedt, sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, §§ 153 - 
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169 

Eva Steen-Olsson, områdeschef § 155 

Emma Löwendahl, utvecklingsledare, § 155 

Ola Skogsberg, kommunpolis, § 155 

Helena Wikman Ericson, områdeschef IFO-FH, § 155   

Mia Wennberg, enhetschef, Stöd- och försörjningsenheten, § 155  

 

Personalföreträdare 

Teresa Barros Mendez (Kommunal)  

Gunnar Sasse (SACO) 

Jill Kaighin (TCO) (distansnärvaro) 

 

Justeringsdag: 2020-10-20 

 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla den 2020-10-21 
 

 

  

Sekreterare 

Marie Wiberg Sernevall 

  

 

Ordförande 

Kent Vahlén (L) 

  

Justerande 

Åsa Nilsen (FI) 
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§    152 

Nedläggning av faderskap 
 

Beslut 

Nämndens beslut hålls tillgängligt hos Stadsdelsnämnden Centrum, Skånegatan 9A, med 

den begränsning som föreligger enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Sammanfattning 
Familjerättsbyrån i Göteborg utreder faderskap på uppdrag av de olika 

stadsdelsnämnderna. För stadsdelsnämnden Centrum har Familjerättsbyrån upprättat ett 

tjänsteutlåtande angående nedläggande av faderskapsutredning med stöd av 

föräldrabalken 2 kap § 7. 

Handling/ar 
Social resursförvaltnings tjänsteutlåtande, 2020-10-06. 
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§    153 

Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum antecknar anmälan av föregående sammanträdesprotokoll 

från 2020-09-22 till protokollet.  
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§    154 

Rapport från lokala råd och arbetsgrupper 

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Erjola Pere Poci (M) informerar från folkhälsorådets senaste sammanträde.   

Jan-Åke (S) informerar från pensionärsrådets senaste sammanträde.   
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§    155 

Stadsdelsdirektören informerar 

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Utvecklingsledare Emma Löwendahl och kommunpolis Ola Skogsberg informerar om 

lägesbilden i Centrum avseende tryggheten och kriminella grupperingar.   

 

Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om aktuell status avseende ny 

nämndorganisation 2021 där arbete och förberedelser fortgår.  

 

Stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om en nulägesbild kring Covid19.  

 

Sektorchef Carin Bringestedt och områdeschef Eva-Steen Olsson återkopplar kring frågor 

om hemtjänsten där Eva informerar om nuläget gällande hemtjänsten i Centrum. Eva 

informerar även om återkoppling kring föreläggandet som Arbetsmiljöverket ålade 

Göteborgs Stad.  

 

Sektorchef Ann-Louise Östman, områdeschef Helena Wikman Ericson samt enhetschef 

Mia Wennberg återkopplar kring frågor om försörjningsstöd. Ann-Louise informerar om 

att det skett en ökning av ärenden gällande försörjningsstöd och Helena informerar om 

den översynen som har genomförts i Centrum. Mia informerar kort om orsaker till att 

antalen ärenden ökat och vilka åtgärder som hon infört på enheten.  
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§    156 

Information och eventuella frågor till förvaltningen från 
nämnden  
 

Sammanfattning  
 

Stadsdelsnämnden Centrum noterar att inga frågor ställs till förvaltningen från nämnden.  
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§    157 

Extra månadsuppföljning t.o.m. september 2020 
diarienummer N134- 0357/20 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum antecknar den extra månadsuppföljningen till och med 

september 2020 till protokollet.  

Sammanfattning 
Ekonomichef Bitte Tidemand informerar om ekonomiskt resultat per september 2020 

Med anledning av rådande omständigheter beslutade kommunstyrelsen den  

22 april om månadsuppföljningar av samtliga nämnders driftbudgetar. 

 

Resultatet ackumulerat september för förvaltningen innebär en positiv avvikelse med  

22,1 miljoner kronor (mkr) i relation till budget per befolkningsram. Prognosen för 

helåret 2020 är fortsatt en positiv avvikelse med 22 miljoner kronor i relation till budget.  

De ekonomiska konsekvenserna till följd av pandemin är fortsatt osäkra. Det ekonomiska 

resultatet för 2020 kan påverkas av ytterligare beslut under hösten på nationell och 

kommunal nivå. 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2020-09-29 

Extra månadsuppföljning september 
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§    158 
 

Avtal för familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 

SDN Centrum  
diarienummer N134-0824/20 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum beslutar att: 

1. Nytt Ett-årigt samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och 

familjecentraler i Stadsdelsnämnden Centrum tecknas i 12 månader till 

och med 2021-12-31 under förutsättning att likalydande beslut fattas av 

HSN Göteborg  

2. Överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om 

familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler för perioden 2021-01-01—

2021-12-31 mellan Förskolenämnden och Stadsdelsnämnden Centrum 

godkänns.  

Sammanfattning 

Stadsdelsnämnden och Hälso- och Sjukvårdsnämnden Göteborg (HSNG) har ett 

samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i stadsdelen Centrum 

från 2017 som gäller till och med 2020. Avtalet reglerar åtaganden, organisation och 

inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna. 

Finansiering av samverkansavtalet sker genom 50/50-principen vilket innebär att HSNG 

och stadsdelsnämnden står för var sin lika stor del av den totala finansieringen i avtalet.  

Både samverkansavtalet och överenskommelsen kommer överlåtas till ny 

nämndsorganisation i årsskiftet 2020/2021. Parterna är överens om att överlåtelsen inte 

får innebära att förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete rubbas eller förhindra 

att intentionerna i berörda avtal kan fullföljas. Överlåtande part ska tillse att övertagande 

part förbinder sig till samtliga förpliktelser enligt detta avtal. 

Handling/ar 

Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-09-08 

Samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler 2021 mellan 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och stadsdelsnämnden Centrum, 2020-08-26 

Överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt 

och familjecentraler år 2021 i Centrum 
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§    159 

Yttrande kring Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering  
diarienummer N134- 0795/20 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker Göteborg Stads riktlinjer för 

alkoholservering under förutsättning att justeringar beaktas enligt vad som 

beskrivs under förvaltningens bedömning.  

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till Social Resursnämnd. 

3. Carita Jansson Tsiantes (D) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Sammanfattning 
Social resursnämnd har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för alkoholservering. 

Utgångspunkten för riktlinjerna är att alkohollagen är en social skyddslagstiftning som 

finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Tre övergripande mål anges i 

riktlinjerna. 

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva företag 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

Huvuddragen i de tidigare riktlinjerna är kvar, men de har skrivits om och kortats ner för 

ökad enkelhet.  

Förvaltningens bedömning av förslaget till nya riktlinjer för alkoholservering omfattar 

bland annat synpunkter kring vikten av att sociala och lokala perspektiv inhämtas och 

beaktas, riktlinjens betydelse för folkhälsan och synpunkter på hur verksamheter 

säkerställer att den yngsta målgruppen skyddas från alkoholens skadeverkningar.  

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-09-04 

Protokollsutdrag Social resursnämnd 2020-08-26 

Social Resurs tjänsteutlåtande, 2020-08-11 

Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 

Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 

Remissförfrågan nya riktlinjer  

Yrkande 

Carita Jansson Tsiantes (D) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  
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§   160 

 

Behovs – och produktionsplan 2021–2024 Bostäder för 

personer med funktionsnedsättning   
diarienummer N134-0831/20 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum godkänner planförslaget behovs- och produktionsplan  

2021–2024 Bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda att för staden 

planera, samordna och förmedla bostäder för personer med funktionsnedsättningar.  I 

uppdraget ingår bland annat att utifrån inventering och beskrivning av behov upprätta en 

plan för bostäder inom funktionshinderområdet.  

Förslag på behovs- och produktionsplan 2021–2024 bostäder för personer med 

funktionsnedsättning är översänd till stadsdelsnämnd centrum för godkännande. 

Behovsanalysen visar att totalt 400 lägenheter i gruppbostad respektive servicebostad 

behöver tillkomma under perioden 2021–2024 för att behov ska vara i balans år 2024. 

Den bedömda utbyggnaden omfattande cirka 260 lägenheter kommer därmed inte att 

täcka behoven. 

En viktig förutsättning för att tillgodose behovet bostäder, både med rätt volym och med 

rätt lokalutformning, är att kommunstyrelsen genom Planering & Analys tillsammans 

med ansvariga fackförvaltningar samverkar för att tillsammans effektivisera och 

kvalitetssäkra processen med att planera bostad med särskild service i staden.  

 
Handlingar 

Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2020-09-16 

Örgryte Härlanda, tjänsteutlåtande 2020-06-15  

Förslag Behovs- och produktionsplan 2021–2024, Bostäder för personer med 

funktionsnedsättning 

Protokollsutdrag, Örgryte Härlanda, 2020-08-31 

 

Protokollsutdraget skickas till  
Örgryte Härlanda  
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§    161 
 

Svar på remiss - Motion om stjärnmärkning av stadens 

äldreomsorgsverksamheter 

diarienummer N134- 0466/20 

 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslaget att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att utarbeta en plan för att stjärnmärka stadens 

äldreomsorgsverksamheter. 

 

2. Stadsdelsnämnden Centrum översänder tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktige 

som sitt eget yttrande. 

 

Sammanfattning 

Daniel Bernmar (V) har skrivit en motion till kommunfullmäktige om att ta fram en plan 

för att stjärnmärka vård- och omsorgsverksamheten för stadens äldreomsorgsverksam-

heter. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta planen. 

Stadsledningskontoret har skickat motionen på remiss till utvalda stadsdelsförvaltningar. 

De utbildningar som har givits och ges till medarbetare inom sektor ÄO-HS ligger i linje 

med de utbildningssteg som ingår i utbildningsmodellen Stjärnmärkt. Förvaltningen anser 

att utbildningsmodellen kan vara ett led i att stärka upp, strukturera och säkerställa 

kompetens hos personal inom kompetensområdet demens och ge kunskap och verktyg för 

att utveckla det personcentrerade arbetet.  

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-15 

Motion av Daniel Bernmar (V) om att ta fram en plan för att stjärnmärka stadens 

äldreomsorgsverksamheter 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret  
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§    162 

Överlämnande av allmänna handlingar till befintliga eller nya 
nämnder 
diarienummer N134-0865/20 

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum beslutar att:  

1. Stadsdelsnämnden Centrum framställer till Arkivnämnden om att få överlämna 

eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med 

tjänsteutlåtandets bilaga 1, 2 och 3, till berörda nämnder enligt bilaga 6.   

2. Detta gäller under förutsättning att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut 

om reglemente för mottagande nämnder som träder i kraft den 1 januari 2021 

samt om att allmänna handlingar då ska överlämnas.  

 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2021 övergår ansvaret för stadsdelsnämndernas och social resursnämnds 

verksamheter till sex nya nämnder och fem befintliga nämnder i Göteborgs Stad. För att 

mottagande, både nya och befintliga, nämnder obehindrat ska kunna ta över och driva 

verksamheten vidare krävs att vissa allmänna handlingar överlämnas eller överlämnas 

och införlivas från Stadsdelsnämnden till mottagande nämnds arkiv. Syftet är att 

upprätthålla kontinuiteten i verksamheten så att till exempel brukare, omsorgstagare, 

barn, ungdomar och personal påverkas av verksamhetsövergången i så liten utsträckning 

som möjligt.  
 

Vid överlämnandet övertar de mottagande nämnderna fulla ansvaret för de överlämnade 

handlingarna.  

 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-28 inklusive bilagor  

 

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden 
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§    163 

Yrkande om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen  
Diarienummer N134-0850/20 

 

Beslut 

I stadsdelsnämnden 

1. Direktören får i uppdrag att säkerställa den förstärkta bemanningen under resten 

av året. Om behov finns kan den förstärkas ytterligare med fler 

månadsanställningar.  

 

2. Direktören får i uppdrag att höja andelen medarbetare i stadsdelen som genomgår 

regeringens pågående äldrelyft. 

 

3. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med hur 

genomförandet av arbetet planeras. 
 

Sammanfattning 

På stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september 2020 lämnade S ett 

yrkande angående bemanning och utbildning inom äldreomsorgen. Vid 

samma tillfälle bordlades yrkandet. 

Inför stadsdelsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020 har (S), (M), (L) och (KD) 

lämnat in ett uppdaterat yrkande om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen.   

 

Handling/ar 
Yrkande från (S), (M), (L) och (KD).  

Yrkande 
Jan-Åke Ryberg (S) yrkar bifall till förslaget.  

Kent Vahlén (L) yrkar bifall till förslaget.  

Ordförande Kent Vahlén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

yrkandet från (S), (M), (L) och (KD) och att nämnden bifaller det.  
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§    164 

Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade med stöd av 
vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskottet) 
diarienummer N 134 – 0894/20 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning 

Polisanmälan, 2020-09-14, N134 -0843/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-09-30, Tillämpning av Arkivnämndens bevarande – och 

gallringsbeslut för handlingar inom verksamhetsområde 1 Styrning, planering och 

uppföljning AN-04439/18, N134 – 0438/20 

Sektorchefsbeslut, 2020-09-24, Beslut om disciplinpåföljd, N134- 0893/20 

Sektorchefsbeslut, 2020-09-17, Beslut om avsked, N134-0773/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-04-08, Beslut om avstängning, N134–0886/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-09-23, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0833/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-09-28, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0860/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-10-05, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0868/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-09-24, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0849/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-09-16, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0828/20 

Sektorchefsbeslut, 2020-10-06, Kunduppdrag till LF 11378 F Hemtjänstcentral på 

Reutersgatan 4 – Installation av eluttag till vattenautomat, N134-0880/20 

Sektorchefsbeslut, 2020-10-06, Kunduppdrag till LF 11378 F Hemtjänstcentral på 

Reutersgatan 4 – Vattendragning till vattenautomat, N134-0879/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-09-23, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0840/20 
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Forts. §    164 
 

Områdeschefsbeslut, 2020-09-28, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0861/20 

Områdeschefsbeslut, 2020-10-06, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att 

servera alkoholdrycker, N134-0872/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-09-14, Tillämpningsbeslut rörande revidering av 

klassificeringsstruktur, N 134–0837/20 

Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-09-03, Begäran om expansionsanslag köpta platser BmSS 

2020, N134 – 0807/20 

Protokoll från stadsdelsnämndens (individ-)utskott, sammanträde, 2020-09-15, 2020-09-

29 

 

Handling/ar 
Sammanställning av anmälda delegationsbeslut och beslut fattade med stöd av 

vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskott) 
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§    165 

Anmälan av förvaltningens postlista 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum noterar förvaltningens postlista för perioden 2020-09-15 – 

2020-10-13 till protokollet.  

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen Centrum anmäler vid varje sammanträde postlista för innevarande 

period. 

Handling/ar 
Postlista för perioden 2020-09-15 till och med 2020-10-13. 
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§    166 

Granskning av delegationsbeslut 

 
Sammanfattning 
Redovisningen av granskning av delegationsbeslut från Mattias Tykesson (M) bordläggs 

till nästkommande sammanträde den 24 november 2020.  
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§    167 
 
Delegation av rätten att besluta om rutiner för besök enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin    
diarienummer N 134–0898/20 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum beslutar att delegera rätten att besluta om rutiner för 

besök enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för 

äldre under covid-19-pandemin till stadsdelsdirektören. 

Stadsdelsdirektören har rätt att vidaredelegera beslutanderätten.  

 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden är verksamhetsansvarig för de särskilda boendeformerna för 

äldre. Stadsdelsnämnden föreslås besluta att delegera rätten att besluta om rutiner 

för besök enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer 

för äldre under covid-19-pandemin till stadsdelsdirektören med rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten. 

 

Handling/ar  
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-16  
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§    168 
 
Yrkande från V, Mp och Fi angående förstärkt 
försörjningsstöd   
Diarienummer N134- 0898/20 

 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Centrum avslår yrkandet från V, MP och FI angående 

förstärkt försörjningsstöd.   

 

Sammanfattning 
Inför stadsdelsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020 har V, MP och FI lämnat in 

ett yrkande angående förstärkt försörjningsstöd.  

Handling  
Yrkande från (V), (MP) och (FI)  

Yrkanden  
Åsa Nilsen (FI) yrkar bifall till skriftligt yrkande från (V), (MP) och (FI) som innebär ett 

förstärkt försörjningsstöd med 5000 kronor i december månad för samtliga hushåll med 

långvarigt försörjningsstöd.  

Lise Kindbom (S) yrkar avslag på yrkandet.  

Britt Olsson (M) yrkar avslag på yrkandet.  

Azar Hedemalm (MP) yrkar bifall till yrkandet.  

Proposition  
Ordförande Kent Vahlén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 

till yrkandet från (V), (MP) och (FI) och avslag till yrkandet. Ordförande ställer förslagen 

mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet från (V), (MP) och (FI) 

Omröstning begärs och verkställs.   

Omröstning  

Ja-röst innebär avslag till yrkande från (V), (MP) och (FI). 

Nej-röster innebär bifall till yrkandet från (V), (MP) och (FI). 
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Ja-röster lämnas av: Erjola Pere Poci (M), Jan-Åke Ryberg (S), Klas Eriksson (D), 

Lisen Kindbom (S), Britt Olsson (M), Carita Jansson Tsiantes (D), John Ekman 

(D) och Kent Vahlén (L). 

  

Nej-röster lämnas av: Alice Vernersson (V), Azar Hedemalm (MP) och Åsa 

Nilsen (FI) 

 
Ordföranden finner att stadsdelsnämnden med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar avslag 

på yrkandet.  
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§    169 
 
Övriga frågor  
 

Åsa Nilsen (FI) skulle vilja ha en informationspunkt om våld i nära relation till 

nästkommande sammanträde.  

  

Beslut  
Stadsdelsnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet.  
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Yttrande Demokraterna 

20 oktober 2020  

 

Yttrande kring Göteborg Stads riktlinjer 

för alkoholservering  

Yttrande 

Det är snart år 2021 och samhället har förändrats till ett mer portabelt och varierat utbud 

för både dryck och mat. Kontinuerligt så tar ett bryggeri över någon av de mer nischade 

pubarna genom ”tap-takeovers” samtidigt som kulinariska eldsjälar dyker upp med sina 

food trucks utanför ett kontorsområde för att berika arbetarnas dag.  

Det är hög tid nu att även Göteborgs stads riktlinjer för alkoholservering tydliggör att 

Alkohollagen aldrig uttrycker att det kravställda köket måste vara i ett specifikt rum utan 

att det finns andra alternativ att tillreda ett varierat utbud av maträtter.  

Att tex ha möjligheten att ha en stationerad food truck (med restaurangnivå på 

köksutrustningen) i anslutning till en serveringslokal hade möjliggjort att fler mindre 

bryggerier och tillverkare skulle kunna utveckla sin verksamhet vilket många efterfrågar.  

Utöver en uppdatering av hur lagen tolkas så behövs även en källhänvisning till 

alkohollagen där det står att ”Serveringslokalen ska vara godkänd för 

restaurangverksamhet”. 

8 kapitlet 15 § alkohollagen  

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har 

ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt 

tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får 

matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 

 

Göteborgs stads riktlinjer borde vara noggrann med att hörsamma de uttryckta 

lagkraven för att öka möjligheterna för verksamheter utöver den traditionella 

restaurangvärlden att växa.  
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Yrkande om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen  

Förslag till beslut 
 

I stadsdelsnämnden 

1. Direktören får i uppdrag att säkerställa den förstärkta 

bemanningen under resten av året. Om behov finns kan den 

förstärkas ytterligare med fler månadsanställningar.  

 

2. Direktören får i uppdrag att höja andelen medarbetare i stadsdelen 

som genomgår regeringens pågående äldrelyft. 

 

3. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till 

nämnden med hur genomförandet av arbetet planeras. 

Yrkandet 

Under pandemin har det återigen bevisats att personalens insatser är den 

yttersta garanten för att välfärden fungerar. Välfärdspersonalen utgörs av 

kompetenta, utbildade medarbetare och staden har under sommaren 

lyckats vända den olyckliga trend som vi kunde se i våras då smittan 

härjade som värst på stadens äldreboenden. Det har vi gjort på grund av 

våra medarbetare. I maj i år tilldelades stadsdelsnämnderna och social 

resursnämnd ett tillskott på 300 miljoner i syfte att anställa fler, öka 

bemanningen och möjliggöra månads-, visstids- eller 

tillsvidareanställning av timavlönad personal med anledning av 

pandemin. Staden ska på detta sätt säkerställa en god välfärd och 

förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Göteborg har även fått ett 

ytterligare statligt tillskott för att stärka äldreomsorgen samt varit 

föremål, såsom alla Sveriges kommuner, för regeringens pågående 

äldrelyft. Regeringen föreslår dessutom i budgetpropositionen för 2021 

att kommunerna får ett ytterligare tillskott med 4 miljarder kronor årligen 

för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som äldreomsorgslyftet tillförs 

ytterligare 1,7 miljarder. Detta kommer betyda ytterligare möjligheter för 

staden och de nya socialnämnderna att fortsätta att satsa på en förbättrad 

arbetsmiljö och hållbar bemanning. 

Stadsdelsnämnden Centrum  
  

  

Yrkande  

 

2020-10-14 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och KD 
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Såsom läget i staden är nu riskerar stadsdelsnämnderna, mitt i en fortsatt 

pandemi och trots kommuncentrala beslut om att arbeta mycket aktivt 

med en mer hållbar bemanning och en förbättrad arbetsmiljö, att gå med 

överskott för innevarande år. Dessutom har endast 115 av de aviserade 

457 platserna som Göteborgs stad har i äldrelyftet blivit besatta av 

medarbetare. Staden har tillfrågat 147 personer om deltagande i 

äldrelyftet. Vi vill se att de extra medel och erbjudande om utbildning 

som staden har fått verkligen används. Det är av yttersta vikt att, mot 

bakgrund av den ramförstärkning som är på väg och de medel som ännu 

inte använts, att dessa verkligen kommer till nytta för stadens 

medarbetare och brukare, till det som de är avsedda för. 

Direktören ska därför, med syfte att behålla de medarbetare som 

stadsdelen har redan har anställt samt ytterligare förbättra arbetsmiljön 

för anställda, månadsanställa fler och förstärka grundbemanningen inom 

stadsdelens äldreomsorg. Det finns ingen anledning att åter börja 

timanställda. Skälet för detta är många; alltifrån vikten av kontinuitet och 

kvalitet för de äldre till minskad risk för smittspridning. Förvaltningen 

ska även, som ett led i att förbättra arbetsmiljön, göra en 

arbetsmiljöinventering och vidta de åtgärder man anser behövs, såsom att 

rusta upp personalrum och genomföra inköp av arbetsredskap eller 

ytterligare skyddsutrustning. 

Fler anställda i stadsdelen ska också genomgå det pågående äldrelyftet. 

Staden och stadsdelen ska inte missa tillfället som nu ges att 

vidareutbilda och på det sättet behålla kompetent personal som så väl 

behövs inom äldreomsorgen. Den möjligheten som nu ges till staden ska 

inte slarvas bort. 

Det redan påbörjade arbete inom stadsdelsnämnden ska också fortgå och 

utvecklas. Direktören ska fortsatt arbeta för att anställa fler, öka 

bemanningen och möjliggöra månads-, visstids- eller 

tillsvidareanställning av timavlönad personal för att säkerställa en god 

välfärd och förbättra arbetsmiljön för de anställda. 

 

 



   

 

 

Yrkande Fi, V, MP 

SDN Centrum 

Yrkande angående förstärkt försörjningsstöd   

 

Förslag till beslut 
 
I Stadsdelsnämnden: 

1. SDF Centrum får i uppdrag att förstärka försörjningsstöd med 5000kr i december månad för 

samtliga hushåll med långvarigt försörjningsstöd.  

 

Yrkandet 
 
Under våren fick staden stora tillskott från regering och riksdag för att hantera corona-
pandemin. Coronastyret valde att lägga ut en del av dessa tillskott till nämnderna men det 
har visat sig att inte ge någon som helst effekt. Pengarna som skulle ha gått till 
äldreomsorgen, skolan, kulturen och pandemibekämpningen har istället lagts på hög. 
SDN Centrum beräknas därför göra ett stort överskott till följd av att förvaltningen tagit del 
av mer statliga och kommunala medel än förväntat. Det ekonomiska resultatet för 
delårsrapport augusti 2020 SDN Centrum visar ett överskott på 22 miljoner. 
 
Effekterna av Corona-pandemin har påverkat alla göteborgare. Men det är de personer med 
minst ekonomiska resurser som drabbas värst, både medicinskt och ekonomiskt. 
Stadsledningskontoret bedömer att effekterna av pandemin riskerar att drabba redan 
utsatta grupper och antalet mottagare av försörjningsstöd kommer öka.  
 
Vi rödgrönrosa föreslår förstärkt försörjningsstöd med 5000kr i december månad för 
samtliga hushåll med långvarigt försörjningsstöd. 
 
 
 
 


	Protokoll 2020 10 20 .ingen sekretess. docx.pdf
	Närvarande
	Ledamöter
	Tjänstgörande ersättare
	Övriga ersättare
	Övriga närvarande
	Personalföreträdare Teresa Barros Mendez (Kommunal)  Gunnar Sasse (SACO) Jill Kaighin (TCO) (distansnärvaro)  Justeringsdag: 2020-10-20
	Underskrifter

	§    152
	Nedläggning av faderskap
	Sammanfattning
	Handling/ar

	§    153
	Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

	§    154
	Rapport från lokala råd och arbetsgrupper
	Sammanfattning

	§    155
	Stadsdelsdirektören informerar
	Sammanfattning

	§    156
	Information och eventuella frågor till förvaltningen från nämnden
	Sammanfattning

	§    157
	Extra månadsuppföljning t.o.m. september 2020
	Beslut
	Sammanfattning Ekonomichef Bitte Tidemand informerar om ekonomiskt resultat per september 2020
	Med anledning av rådande omständigheter beslutade kommunstyrelsen den  22 april om månadsuppföljningar av samtliga nämnders driftbudgetar.

	§    158
	§    159
	Yttrande kring Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering
	Sammanfattning
	Handling/ar

	§    161
	§    162
	Överlämnande av allmänna handlingar till befintliga eller nya nämnder

	§    163
	Yrkande om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen
	Yrkande

	§    164
	Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade med stöd av vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskottet)

	Forts. §    164
	§    165
	Anmälan av förvaltningens postlista

	Beslut Stadsdelsnämnden Centrum noterar förvaltningens postlista för perioden 2020-09-15 – 2020-10-13 till protokollet.
	Sammanfattning
	Handling/ar

	§    166
	Granskning av delegationsbeslut
	Sammanfattning

	§    167  Delegation av rätten att besluta om rutiner för besök enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin
	Sammanfattning Stadsdelsnämnden är verksamhetsansvarig för de särskilda boendeformerna för äldre. Stadsdelsnämnden föreslås besluta att delegera rätten att besluta om rutiner för besök enligt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendefo...
	Handling/ar

	§    168  Yrkande från V, Mp och Fi angående förstärkt försörjningsstöd
	Sammanfattning
	Handling
	Yrkanden

	§    169  Övriga frågor
	Beslut


	Yttrande fran D kring Goteborg Stads riktlinjer for alkoholservering_
	Yttrande kring Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering
	Yttrande
	8 kapitlet 15 § alkohollagen



	Yrkande fran S, M, L och KD  om bemanning och utbildning inom aldreomsorgen
	Yrkande om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	Yrkande Fi V MP angaende forstarkt forsorjningsstod
	Yrkande angående förstärkt försörjningsstöd
	Förslag till beslut
	Yrkandet



