
 

Göteborgs Stad Lundby, protokoll 1 (28) 

  

   

Tid: 16:00–17.40 

Plats: Vågmästaregatan 1A, Piren 

Paragrafer:  198-223 

Närvarande 

Ledamöter 

Åke Björk (M) ordförande  

Simona Mohamsson (L) 1:e vice ordförande 

Johan Svensson (V) 2:e vice ordförande 

Håkan Hallengren (S) 

Jan Sylvan (D) 

Martin Nilsson (MP) 

Salam Kaskas (S)                             §198-205, §207-223 

Marie-Louise Bergström (D)  

Sara Lindalen (V)                             §198-205, §207-223 

Krista Femrell (SD)                       §198-205, §207-223 

 

Tjänstgörande ersättare 

Felix Hendefors (M) 

Övriga ersättare, medverkande via distans  

Erik Norén (V)                             §198-220 

Mihkel Laks (D)                          §198-220 

Ali Yaghoubvand (MP)               §198-220 

Pär Johansson (S)                        §198-220 

Sven Söderström (L)                   §198-220, §221-223 

Johannes Olsson (MP)                §198-220 

  

Tjänstepersoner 

Rickard Vidlund, Jascha Marteleur, Katarina Meuller, Moa Ohlsson, Anna Malmcrona, 

Kamila Othman, Märta Lycken, Eva Saletti  

Personalföreträdare 

Walentine Andersson (TCO), Sophie Ritzman (Kommunal) 
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Justeringsdag:  2020-10-19 
 

Underskrifter 

 

 

Anslag om justering av paragraf 203,208,209 2020-10-13. Justering av protokollet har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-10-19.  

 

 

  

Sekreterare 

 Saga Alenäs 

 

 

Ordförande 

Åke Björk  

 

Justerande 

Johan Svensson  
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§ 198   

Val av justerare 
 

Beslut 
Johan Svensson (V) utses att justera dagens protokoll. 
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§ 199   

Fastställande av dagordning 
 

Yrkande från (V) och (MP) gällande kompensation till personal och yrkande från (S) 

gällande bemanning och utbildning inom äldreomsorgen ställs mot varandra. Därav 

behandlas båda yrkandena under §213.  

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby fastställer dagordningen.  
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§ 200   

Anmälan om jäv 
 

Krista Femrell (SD), Salam Kaskas (S) och Sara Lindalen (V) anmäler jäv under §206. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.   
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§ 201   

Aktuellt från förvaltningen 
 

Covid-19      Katarina Meuller 

Ny nämndorganisation 2021   Moa Ohlsson              

Nyanländas boende i genomgångslägenheter  Eva Saletti 

Social oro    Jascha Marteleur  

 

                                    

Beslut  

Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 202 N139-0590/19 

Budget och uppföljningsprocessen 2020 
 

Ärendet  
Stadsdelsförvaltningen Lundby har upprättat ekonomisk lägesrapport per september 2020 

i enlighet med Göteborg Stads budget- och uppföljningsprocess.  

Resultat till och med september för förvaltningen som helhet visar ett överskott på 34,2 

miljoner kronor vilket motsvarar 3,2 procent av nämndens nettokostnader. 

Det råder stor osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. 

Kostnadsutvecklingen är osäker med risker för ökade kostnader, särskilt inom individ- 

och familjeomsorg avseende försörjningsstöd, men även tillfälliga ekonomiska lättnader i 

form av statliga och kommunala bidrag. 

 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-10-11. 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förvaltningens ekonomiska lägesrapport per 

september 2020. 
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§ 203 N139-0758/20 

Remiss 2020-09-03 från Trafikkontoret - Val av alternativ – bro 
eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget, Göteborgs 
Stad (TK dnr 4122/19) 
 

Ärendet  
Trafikkontoret har den 3 september 2020 översänt Val av alternativ – tunnel eller bro 

mellan Lindholmen och Stigberget, Lindholmsförbindelsen, till stadsdelsförvaltningen 

Lundby för yttrande senast den 30 oktober 2020.  

Lindholmsförbindelsen kommer bland annat att avlasta Hisingsbron och minska 

sårbarheten med ytterligare en spårvägskoppling över älven. Lindholmsförbindelsen 

pekas ut i Göteborgs stads översiktsplan och i Målbild Koll2035 för stadstrafikens 

stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingarna. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-04. 

Yttrande (MP) (V), bilaga 1.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby översänder föreliggande tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till trafiknämnden.  

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

3. Stadsdelsnämnden antecknar yttrande (MP) (V) till protokollet. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafikkontoret 
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§ 204 N139-0736/20 

Begäran 2020-08-27 om yttrande från Social resursnämnd - 
Förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 
2020 (SRF dnr 0150/20) 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnd Lundby har möjlighet att yttra sig över Social resursnämnds förslag till 

uppdaterade riktlinjer för alkoholservering i Göteborgs Stad. Förslaget är utskickat på 

remiss till ett urval av stadens nämnder samt flertalet myndigheter och organisationer. 

Svar ska ha inkommit till Social resursförvaltning senast 2020-10-31. Efter att ärendet 

åter lyfts i Social resursnämnd kommer det skickas till kommunfullmäktige för beslut.  

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-17. 

Yrkande från (MP) (V)  

Yrkande från (L) (M) 

Yrkande (MP) (V) (M) (L), bilaga 2.  

Yttrande (L) (M), bilaga 3.  

 

Yrkanden 
Martin Nilsson (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP), (V), (M), (L).  

Salam Kaskas (S) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Simona Mohamsson (L) yrkar på att delar ur tjänsteutlåtandet stryks samt att yrkandet 

från (L) och (M) görs om till ett yttrande.  

Johan Svensson (V) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Simona Mohamsson (L).  

Martin Nilsson (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Simona Mohamsson (L).  

Salam Kaskas (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Simona Mohamsson (L). 

 

Propositionsordning  
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkandet från (MP) (V) (M) (L) och 

finner att yrkandet bifallits.   

Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på tilläggsyrkandet från Simona 

Mohamsson (L) och finner att tilläggsyrkandet bifallits. Votering begärs. 
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Omröstning 
Godkänd voteringsprocess: ”Ja för bifall till tilläggsyrkande från Simona Mohamsson (L) 

och Nej för bifall till avslagsyrkande från (V) och (S)”  

Simona Mohamsson (L), Jan Sylvan (D), Martin Nilsson (MP), Felix Hendefors (M), 

Marie-Louise Bergström (D), Krista Femrell (SD) och Åke Björk (M) röstar Ja (7). 

Johan Svensson (V), Håkan Hallengren (S) Salam Kaskas (S), Sara Lindalen (V) röstar 

Nej (4).  

 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Förslag till Göteborgs Stads riktlinjer 

för alkoholservering (SRF dnr 0150/29) 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till Social 

resursnämnd som eget yttrande i ärendet. 

 

3. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att förslaget på nya riktlinjer för 

alkoholservering som berör folkölsförsäljning på sidan 19 med lydelsen: ”Du 

ska ha ett brett och varierat sortiment av matvaror som till exempel torrvaror, 

mejerivaror, charkprodukter, grönsaker och frysta varor. Det ska liknas med 

en livsmedelsbutik.” stryks med hänvisning till lagt yttrande.   

 

4. Stadsdelsnämnden antecknar yttrande (L) (M) till protokollet.  

 

Protokollsutdrag skickas till 
Social resursnämnd 
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§ 205 N139-0773/20 

Överlämnande av allmänna handlingar till nya eller befintliga 
nämnder 
 

Ärendet  
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.  

Stadsdelsnämnden framställer genom detta tjänsteutlåtande till Arkivnämnden om att 

överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar.  

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-22. 

Beslut 
1. Lundby Stadsdelsnämnd framställer till Arkivnämnden om att få överlämna eller 

överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med tjänsteutlåtandets 

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

2. Detta gäller under förutsättning att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut 

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

samt om att allmänna handlingar då ska överlämnas.  

 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden 
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§ 206 N139-0748/20 

Avtal för familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 
SDN Lundby  
 

Krista Femrell (SD), Salam Kaskas (S) och Sara Lindalen (V) har anmält jäv och deltar 

inte i handläggning och beslut av ärendet. 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) har ett 

avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler, vilket reglerar åtaganden, 

organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan 

parterna. Gällande avtal är en förlängning om 24 månader av avtalet för 2017–2018. 

Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till nytt ett-årigt avtal till och med 2021-12-31.  

Stadsdelsnämnden behöver också ta ställning till godkännande av överenskommelse om 

delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler 

mellan Förskoleförvaltningen och SDN Lundby. Förskolenämnden och stadsdelsnämnden 

åtar sig att gemensamt finansiera stadsdelsnämndens andel i samverkansavtalet enlig 

50/50-principen. Detta innebär under år 2021 225 tkr för Förskolenämnden och 225 tkr 

stadsdelsnämnden Lundby. 

Med anledning av omorganiseringen som sker i Göteborgs stad kommer Lundby 

stadsdelsnämnd inte att finnas kvar år 2021. Kostnaden kommer därav att tillfalla 

den nämnd som tar över avtalet. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-01. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner att ett nytt Ett-årigt samverkansavtal om 

familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i SDN Lundby tecknas i 12 

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

av HSN Göteborg  

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner överenskommelse om delfinansiering av 

samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler för perioden 

2021-01-01—2021-12-31 mellan Förskoleförvaltningen och SDN Lundby.  
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§ 207 N139-0776/20 

Begäran 2019-09-10 om yttrande - Remiss: Produktionsplan 
Bostäder för personer med funktionsnedsättning, Behovs- 
och produktionsplan 2021-2024 (SDN ÖH N133-0347/20) 
 

Ärendet  
”Behovs- och produktionsplan 2021–2024 för bostäder för personer med 

funktionsnedsättning” påvisar ett underskott på cirka 140 lägenheter under en 

fyraårsperiod. Trots att antalet personer med icke verkställda beslut om BmSS hittills 

minskat sedan upprättandet av föregående produktionsplan är bristen på BmSS-

lägenheter fortsatt stor. Bristen på bostäder gör att ett antal göteborgare inte kommer att 

få sina behov av BmSS tillgodosedda. Planen beskriver att 35 procent av BmSS i 

planering blir försenade. För att få ett behov av BmSS i balans behöver antalet bostäder 

som blir byggda i enlighet med framtagen tidsplan öka alternativt behöver den totala 

planeringsvolymen öka för att därigenom kompensera för produktionsförseningar.  

Arbetet förutsätter att lokalsekretariatet tillsammans med ansvariga förvaltningar och ny 

funktionsstödsförvaltning samverkar för att tillsammans effektivisera processen med att 

planera BmSS i staden.  

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda översänder i egenskap av resursnämnd ett förslag 

till övriga stadsdelsnämnder ”Behovs- och produktionsplan 2021–2024 för bostäder för 

personer med funktionsnedsättning” för godkännande.   

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-15. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att tillstyrka planförslaget från 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda i egenskap av resursnämnd för planering av 

bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker begäran om att kommunstyrelsen ska 

säkerställa tillräcklig produktionsvolym av bostäder med särskild service (BmSS) 

och att målsättningen för planen ska av att invånarnas behov tillgodoses. 

 

 

3. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till Stadsdelsnämnden 

Örgryte-Härlanda.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 
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§ 208 N139-0789/20 

Remiss 2020-08-20 om alkoholservering - Backa Teater, 
Lärdomsgatan 1 C i Göteborg, hette tidigare Backa Eat (Dnr 
001-2020-00712) 
 

Ärendet  
Göteborgs Stadsteater AB ansöker om serveringstillstånd för Backa Teater. Enligt 

Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering ska stadsdelsnämnden yttra sig om och 

hur ett serveringsställe med alkoholservering påverkar barn och ungdomar i stadsdelen 

samt informera om det till exempel finns känd missbruksproblematik i serveringsställets 

närhet. Yttrandet ska skickas till Social resursförvaltning, senast 2020-10-14. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-22. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Göteborgs Stadsteater AB:s ansökan för 

alkoholservering på Backa Teater.  

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till tillståndsenheten som  

eget yttrande i ärendet (Dnr 001-2020-00712) 

3. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 
 

Protokollsutdrag skickas till 
tillståndsenheten, Social resursförvaltning 
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§ 209 N139-0331/18 

Begäran om förstudie för nya lokaler till hemtjänsten i 
Lundby 
 

Ärendet  
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar genomföra en inhyrning av ny 

hemtjänstlokal(ersättningslokal) för tre hemtjänstenheter på Östra Eriksbergsgatan 40 

enligt förslag från lokalsekretariatet och Castellum AB. Förslaget innebär att 

hemtjänstens tre verksamheter, Älvstranden och Kyrkbyn under dagtid samt hela 

Lundbys hemtjänst under kväll och natt, inryms på ett våningsplan som omfattar 405 

kvadratmeter med administrativa arbetsplatser, sammanträdesrum, rapportrum, 

omklädningsrum och matsal med pentry för 86 medarbetare. Förutom inhyrning av lokal 

omfattar förslaget även inventarier, som ska bidra till en god arbetsmiljö. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-08-18. 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förslag på ny hemtjänstlokal. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner inhyrning av ny hemtjänstlokal på Östra 

Eriksbergsgatan 40 och ger lokalförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal. 

3. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner att den nya hemtjänstlokalen utrustas med 

inventarier enligt kostnadsförslag, som ska bidra till att skapa en god arbetsmiljö 

för hemtjänstens verksamheter. 

4. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Lokalsekretariatet 
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§ 210 N139-0566/20 

Yrkande (L) SDN Lundby till sammanträde 2020-06-23 
angående socialtjänstens arbete mot narkotikadödlighet 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby beslutade 23 juni 2020, efter yrkande från (L), att ge 

förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för socialtjänstens medarbetare att få 

tillgång till motgift mot överdoser samt utbildning i användandet av preparatet Naloxon. 

Preparatet häver effekten av opioider vid en överdos. 

Enligt bland annat Socialstyrelsen bör vissa nyckelgrupper ha tillgång till och kunna 

administrera naloxonläkemedel, som ett sätt att minska narkotikadödligheten. I dessa 

grupper ingår inte socialtjänstens medarbetare. Enligt gällande regelverk är det inte heller 

möjligt för socialtjänstens medarbetare att få tillgång till eller att administrera Naloxon. 

Förvaltningen bedömer därför att det dels inte är möjligt för socialtjänstens medarbetare 

att få tillgång till Naloxon och dels att en utbildning i användandet av Naloxon inte skulle 

tjäna något syfte. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-02. 

Yttrande (L), bilaga 4.  

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner redovisningen av uppdraget att undersöka 

möjligheten för socialtjänstens medarbetare att få tillgång till motgift mot 

överdoser samt utbildning i användandet av preparatet och förklarar uppdraget 

slutfört.  

2. Stadsdelsnämnden Lundby antecknar yttrande (L) till protokollet.  
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§ 211 N139-0825/20 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med BK Häcken 
avseende Football Friday 
 

Ärendet  
BK Häcken och Ungdomssatsningen Hisingen (USH) Göteborgs Stad har sedan 2015 

bedrivit aktiviteten Football Friday. Aktiviteten kan beskrivas som spontanfotboll på 

fredagskvällar för unga boende på Hisingen med syfte att erbjuda en trygg mötesplats och 

ökad gemenskap. För att befästa samarbetet och samtidigt förenkla administrationen har 

Ungdomssatsningen Hisingen och BK Häcken enats om att reglera samarbetet i ett IOP 

avtal (Idéburet offentligt partnerskap) för perioden 13 oktober 2020 till och med 

december 2021. Avtalet är förankrat med direktören för den kommande 

socialförvaltningen Hisingen som kommer att vara huvudman för Ungdomssatsningen fr 

o m 2021-01-01. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-28. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna IOP avtalet med BK Häcken avseende 

Football Friday enligt bilaga (Bilaga 1). 

 

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att underteckna avtalet å 

nämndens vägnar. 
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§ 212 N139-0590/19 

Yrkande (V) (MP) SDN Lundby till sammanträde 2020-09-21  
Lokal i fyrklövern   
 

Ärendet  
Fyrklövern är ett av stadsdelens fokusområden när det gäller förebyggande arbete. Trots 

detta saknas sedan ett par år en lokal för fritidsverksamhet för de lite äldre ungdomarna. 

Som en trygghetsskapande åtgärd för såväl ungdomarna i området som övriga boende 

behöver mer fokus riktas till Fyrklöversområdet. Förvaltningen behöver arbete med så väl 

föreningsliv som lokala fastighetsägare för att få tillstånd ett långsiktigt arbete i området. 

Det är också viktigt att förvaltningen säkerställer ett överlämnande av uppdraget och 

andra förebyggande åtgärder inom stadsdelen till Socialförvaltning Hisingen som 

kommer att vara mottagare av fritidsverksamheten. Nämndens prognosticerade resultat 

möjliggör för resurser att tillskjutas för ett sådant förebyggande arbete 

Handling 
Yrkande (V) (MP). 

Yrkande (V) (MP) reviderat, bilaga 5.  

 

Yrkanden 
Johan Svensson (V) yrkar bifall till yrkande från (V) och (MP).  

Simona Mohamsson (L) yrkar bifall till yrkande från (V) och (MP)  

Krista Femrell (SD) yrkar avslag på yrkandet från (V) och (MP).  

Jan Sylvan (D) yrkar bifall till yrkande från (V) och (MP). 

Propositionsordning  
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkandet från (V) och (MP) och finner 

att yrkandet bifallits.   

Beslut  
I Stadsdelsnämnden: 

1. Förvaltningen uppdras att säkerställa att fritidsverksamhet bedrivs för åldrarna 16 - 

20 år i eller i närheten av Fyrklöversområdet. 

2. Förvaltningen uppdras att säkerställa att lokaler finns tillgängliga för ungdomarna att 

befinna sig i kvällstid. 

3. Förvaltningen uppdras att i nära samverkan med ungdomarna i stadsdelen utforma 

verksamheten.  

4. Förvaltningen uppdras säkerställa att samverkan och det förebyggande arbetet 

fortsätter i den nya nämnden 
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§ 213 N139-0590/19 

Yrkande (V) (MP) SDN Lundby till sammanträde 2020-09-21 
Kompensation till personal och Yrkande (S) SDN Lundby till 
sammanträde 2020-09-21 om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen 

Ärendet  
Yrkande från (V) (MP) gällande kompensation till personal och yrkande från (S) om 

bemanning och utbildning inom äldreomsorgen ställs mot varandra.  

Handling 
Yrkande (V) (MP), bilaga 6.  

Yrkande (S)  

Yrkande (S) reviderat, bilaga 7.  

Yttrande (SD), bilaga 8.  

 

Propositionsordning 
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkande från (S) och yrkande från (V) 

(MP) och finner att yrkandet från (S) bifallits och att yrkandet från (V) (MP) avslagits.  

SD avstår från att rösta i ärendet med hänvisning till det yttrande som lämnats in.  

Beslut  
I stadsdelsnämnden 

1. Direktören får i uppdrag att vid behov förlänga befintliga månadsanställningar till 

tidigast 31 december 2020. Vid behov av nya tidsbegränsade anställningar under 

året ska dessa som minst vara månadsanställningar som löper till tidigast 31 

december 2020. 

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

genomgår regeringens pågående äldrelyft.  

3. Direktören skall i samverkan med arbetstagarorganisationer och skyddsombud 

genomföra en arbetsmiljöinventering och vidta de åtgärder som behövs. 

4. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma med en uppdatering 

till nämnden om hur genomförandet av arbetet planeras. 
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§ 214 N139-0813/20 

Yrkande (MP) (V) SDN Lundby till sammanträde 2020-10-13 
angående basketkorgarna vid Eriksberg 
 

Ärendet  
Yrkande från Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet i SDN Lundby angående 

basketkorgarna vid Eriksberg. 

 

Handling 
Yrkande (MP) (V) daterat 2020-09-21, bilaga 9.  

 

Yrkanden 
Krista Femrell (SD) yrkar avslag på yrkandet från (MP) och (V). 

Simona Mohamsson (L) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V).  

Johan Svensson (V) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V)  

Jan Sylvan (D) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V) 

Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V) 

 

Propositionsordning  
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkande från (MP) (V) och finner att det 

bifallit. Krista Femrell (SD) begär votering  

 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från (MP) och (V) Nej för 

avslag”   

Simona Mohamsson (L), Johan Svensson (V), Håkan Hallengren (S), Jan Sylvan (D), 

Martin Nilsson (MP), Salam Kaskas (S), Marie-Louise Bergström (D) och Sara Lindalen 

(V) röstar Ja.  (8) 

Felix Hendefors (M) och Krista Femrell (SD) röstar Nej. (2) 

Åke Björk (M) avstår att rösta i omröstningen.  
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Beslut 
Stadsdelsnämnden hemställer till Park- och Naturnämnden att ompröva beslutet.  

 

Protokollsutdrag skickas till 
Park- och Naturnämnden 
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§ 215   

Övrigt  
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby har inget att anteckna. 
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§ 216   

Anmälan av postlista  
 

Ärendet  
Postlistan för perioden 2020-09-10 till och med 2020-10-01 redovisas. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 217   

Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

IFO/FH 

 

• Delegation av beslutanderätt IFO/FH, Enheten för ekonomiskt bistånd, S.S, J.S. 2020-09-

25–2023-09-24. 

• Delegation av beslutanderätt IFO/FH, Funktionshinder, S.B. 2020-09-15–2021-10-30. 

• Delegation av beslutanderätt IFO/FH, Funktionshinder, A.J. 2020-10-01–2023-09-30. 

• Delegation av attestbehörighet IFO/FH, Sysselsättning och stöd, L.H. ny ordinarie. 2020-

09-21–2022-12-31.  

• Delegation av attestbehörighet IFO/FH, Sysselsättning och stöd, A.C. ny ordinarie. 2020-

09-21–2022-12-31.  

• Delegation av attestbehörighet IFO/FH, Sysselsättning och stöd, A.C. ny ersättare. 2020-

09-21–2022-12-31.  

• Delegation av attestbehörighet IFO/FH, Sysselsättning och stöd, L.H.W. ny ordinarie, 

A.C. ny ersättare. 2020-09-21–2022-12-31.  

• Delegation av attestbehörighet IFO/FH, Sysselsättning och stöd, C.A. ny ordinarie, A.H. 

ny ersättare. 2020-09-21–2022-12-31.  

• Delegation av attestbehörighet IFO/FH, Sysselsättning och stöd, A.H. nytt ansvar, 2020-

09-21–2022-12-31.  

• Delegation av beslutattest IFO/FH, Sysselsättning och stöd, A.C. 2020-09-01–2020-12-

31.  

• Delegation av beslutanderätt IFO/FH, Enheten för försörjningsstöd, S.P, R.H. 2020-08-

26–2023-08-25. 

• Delegation av beslutanderätt IFH/FH, Enheten för försörjningsstöd, L.L. 2020-09-01–

2023-08-31.  

 

 

 

 

Stödfunktioner  

• Delegation av attestbehörighet stödfunktioner, HR. A.K. ny chef. 2020-06-30–2022-12-

31.  

• Delegation av attestbehörighet stödfunktioner, Intern Service, ny ersättare K.O. 2020-02-

01–2021-12-31.  

• Delegation av attestbehörighet stödfunktioner, Intern Service, ny ersättare M.L. 2020-02-

01–2021-12-31. 

• Delegation av attestbehörighet stödfunktioner, Intern Service, ny ersättare E.S. 2020-04-

01–2021-12-31. 

• Delegation av attestbehörighet stödfunktioner, Intern Service, ny ersättare J.F. 2020-04-

01–2021-12-31. 
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• Delegation av attestbehörighet stödfunktioner, Intern Service, ny ersättare M.C. 2020-09-

17–2021-12-31. 

• Delegation av attestbehörighet stödfunktioner, Intern Service, ny ersättare P.S. 2020-09-

17–2021-12-31. 

• Delegationsbeslut, Överenskommelse mellan SDF Lundby och Samordningsförbundet 

Göteborg Finsam avseende gemensamt lokalutnyttjande. 2020-09-15–2020-12-31.  

• Delegationsbeslut 2020-09-16 Delvis avslag på begäran 2020-09-14 från Göteborgs-

Posten.  

• Överenskommelse om avgångsvederlag, RP69. 2020-09-17. 

• Överenskommelse om avgångsvederlag, AN69. 2020-06-30.  
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§ 218   

Anmälan av facklig verksamhet 
 

Följande protokoll redovisas:  

• FSG 2020-09-15 

• FSG 2020-09-08 

• LSG, Intern service 2020-09-14 

• LSG, Kultur och fritid 2020-09-14 

• LSG, IFO/FH 2020-09-14 

• LSG, ÄO-HS 2020-09-14 

• LSG, Stödfunktionerna 2020-09-15 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 219   

Anmälan av protokoll samordningsförbundet, Lundby 
pensionärsråd och Lundby funktionshinderråd 
 

Följande redovisas:  

 

• Delårsuppföljning Samordningsförbundet Göteborg jan-aug 2020 Delårsrapport. 

 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 220   

Avslutning av öppna sammanträdet 
 

Beslut 
Ordförande Åke Björk (M) förklarar den öppna delen av sammanträdet avslutad. 

 

 

 

 

 

 


