Centrum

Protokoll (nr 12)
Sammanträdesdatum: 2020-11-24
Tid: 15:50 – 17:55
Plats: Skånegatan 9A, konferensrum entréplan
Paragrafer: §§ 170 - 186

Närvarande
Ledamöter

Kent Vahlén (L), ordförande
Åsa Nilsen (FI), 2:e vice ordförande
Mattias Tykesson (M) 1:e vice ordförande
Aslan Akbas (S)
Alice Vernersson (V) (distansnärvaro)
Torkel Bergström (D) (distansnärvaro)
Lisen Kindbom (S) (distandsnärvaro)
Britt Olsson (M) (distansnärvaro)
Carita Jansson Tsiantes (D) (distansnärvaro)
Tjänstgörande ersättare

Klas Eriksson (D) tjänstgör istället för Torkel Bergström (D) § 170
Peter Löfgren (KD) tjänstgör istället för Alice Vernersson (V) § 170
Satu Rekola (MP) tjänstgör istället för Azar Hedemalm (MP) (distansnärvaro)
Klas Eriksson (D) tjänstgör istället för Rasmus Ragnarsson (SD) § 171 - 186
Övriga ersättare

Erjola Pere Poci (M) (distansnärvaro)
Jan-Åke Ryberg (S) (distansnärvaro)
Emma Karlsson (V) (distansnärvaro)
Satu Rekola (MP) (distansnärvaro)
Joakim Jardeby (S) (distansnärvaro)
Peter Löfgren (KD)
John Ekman (D) (distansnärvaro)
Göran Larsson (MP) (distansnärvaro)
Övriga närvarande
Babbs Edberg, stadsdelsdirektör
Marie Wiberg Sernevall, sekreterare
Rebecca Liljemark, projektledare
Bitte Tidemand, tf ekonomichef, § 173
Lotta Milleskog, avdelningschef HR, kansli, kommunikation, §§ 177 - 178
Ann-Louise Östman, sektorschef Individ- och familjeomsorg samt familjeomsorg och t.f.
sektorschef Samhälle och kultur, §176
Carin Bringestedt, Sektorchef Äldreomsorg Hälso- och sjukvård, § 179 – 180
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Janan Zapata Gutierrez, utvecklingsledare Mänskliga Rättigheter
Mattias Rexmo, utvecklingsledare digitalisering, § 175

Personalföreträdare
Teresa Barros Mendez (Kommunal) (distansnärvaro)
Gunnar Sasse (SACO) (distansnärvaro)
Jill Kaighin (TCO) (distansnärvaro)
Justeringsdag: 2020-11-24

Underskrifter
Sekreterare

Marie Wiberg Sernevall

Ordförande

Justerande

Kent Vahlén (L)

Åsa Nilsen (FI)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla den 2020-11-25
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§

170

Ställningstagande faderskapsutredning
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. När en faderskapsutredning pågått i mer än ett år, bör utredningen
förelägga socialnämnden med förslag till ställningstagande om utredningen ska fortsätta
läggas ned eller om ärendet ska överlämnas till domstol för rättslig prövning.

Handling/ar
Social resursförvaltnings tjänsteutlåtande, 2020-11-10
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§

171

Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll
Beslut
Stadsdelsnämnden Centrum antecknar anmälan av föregående sammanträdesprotokoll
från 2020-10-20 till protokollet.
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§

172

Rapport från lokala råd och arbetsgrupper
Beslut
Stadsdelsnämnden Centrum antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Lisen Kindbom (S) informerar om att hon deltagit vid två konferenser.
John Ekman (D) informerar från funktionshinderrådets senaste sammanträde.
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§

173

Stadsdelsdirektören informerar
Beslut
Stadsdelsnämnden Centrum noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Ekonomichef Bitte Tidemand informerar om ekonomiskt resultat per oktober 2020
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 samt om
åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd.
Utvecklingsledare Janan Zapata Gutierrez informerar kring arbetet med våld i nära
relation.
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§

174

Information och eventuella frågor till förvaltningen från
nämnden
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Centrum noterar att inga frågor ställs till förvaltningen från nämnden.

Göteborgs Stad Centrum, protokoll

7 (19)

Centrum

Protokoll (nr 12)
Sammanträdesdatum: 2020-11-24

§

175

Svar på remiss: Göteborgs Stads riktlinjer för styrning,
finansiering och samordning av digital utveckling och
förvaltning
diarienummer N134-0922/20

Beslut
1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker stadsledningens förslag angående Göteborgs
Stads riktlinjer för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och
förvaltning.
2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande tillsammans med
remissvar som eget yttrandet till Stadsledningskontoret.

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Centrum är en av de nämnder och bolag som ska yttra sig om
stadsledningskontorets förslag.
I förslaget delas system och tjänster upp i två delar; gemensamma respektive
verksamhetsspecifika tjänster. För gemensamma tjänster sker en väsentlig skillnad mot
nuvarande styrning i och med att föreslagen styrmodell byter perspektiv från att tidigare
ha haft fokus på forum för olika tjänsteområden såsom ekonomi, HR, utbildning, IT, vård
och omsorg etcetera till att fokusera på att skapa förutsättningar för förvaltningar och
bolag att på ett samlat sätt kunna uttrycka sina behov oavsett tjänsteområde. Detta
kommer att ske i en strategisk samordningsgrupp, ledd av stadsledningskontoret. De
verksamhetsspecifika systemen definieras system som endast används av vissa bolag eller
nämnder. Dessa kommer dessa att överföras till de verksamheter som använder dem.
Trots att det finns ett flertal risker är ändå möjligheterna och fördelarna fler. Därför är den
samlade bedömningen att tillstyrka stadsledningskontorets förslag.

Handling/ar
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-11-04
Remissvar Stadsdelsnämnden Centrum angående Göteborgs Stads riktlinje för styrning,
finansiering och samordning av digital utveckling och förvaltning, 2020-11-04
Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020–2021
Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling
och förvaltning
Remittering av förslag digital utveckling och förvaltning samt antagande av Göteborgs
Stads handlingsplan för digitalisering och IT
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§

176

Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen Centrum
2021–2022
diarienummer N134- 0905/20

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att:
1. godkänna Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen Centrum för
perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 under förutsättning att likalydande beslut
fattas av Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd.
2. bevilja finansiering av avtalet med 1 158 975 kr per år
(50% av total finansiering) under avtalsperioden.
3. förklara beslutet omedelbart justerat och skickas till Göteborgs Hälso- och
sjukvårdsnämnd.

Sammanfattning
Det nya samverkansavtalet ersätter det tidigare avtalet om lokala folkhälsoinsatser.
Samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg Stad förväntas ingå ett likalydande avtal med
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. Avtalet reglerar åtaganden, organisation och
inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna.
Samverkansavtalet finansieras enligt 50/50-principen. Den totala ersättningen enligt
avtalet är 2 317 950 kronor per år. Det innebär att stadsdelsnämndens del är 1 158 975
kronor per år, inom avtalsperioden. Avtalet utgår från båda nämndernas mål och
inriktning och ger goda förutsättningar för samverkan. Avtalet anger att parterna är
överens om att arbeta för att utveckla det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i
stadsdelen. Prioriterade folkhälsoinsatser för stadsdelen samlas i en handlingsplan för det
lokala folkhälsoarbetet. Arbetet stäms av och följs upp årligen i dialog mellan
samverkansparterna samt redovisas i en slutrapport i samband med årsrapportering.
Samverkansavtalet 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 förhindrar att intentionerna i berörda avtal kan
fullföljas. Överlåtande part ska tillse att övertagande part förbinder sig till samtliga
förpliktelser enligt detta avtal. Förvaltningen anser att samverkan mellan kommun och
region är en väletablerad framgångsfaktor för folkhälsoarbetet. Avtalet bidrar till stärkt
samverkan mellan aktörerna.

Handling/ar
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-10-22
Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen Centrum 2021–2022
Göteborgs Stad Centrum, protokoll
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§ 177
Svar på remiss: Organisation och samordning av samtliga
HR-processer
diarienummer N134-0873/20

Beslut
1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker remissen från stadsledningskontoret om ny
organisatorisk placering och samordning av HR-processerna på stadsledningskontoret och
Intraservice.
2.Stadsdelsnämnden översänder stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande till
Stadsledningskontoret som eget yttrande.

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har fått remiss från stadsledningskontoret om organisatorisk placering
och samordning av HR-processerna på stadsledningskontoret och Intraservice. Remissvar
ska vara insänt senast 2020-11-30.
Förvaltningen ser positivt på att HR-processerna samordnas på stadsledningskontoret
eftersom det ger en ökad tydlighet när det gäller ledning, styrning och samordning av
HR-arbetet och arbetsgivarpolitiken. Samarbetet mellan stadsledningskontoret och
Intraservice blir även fortsättningsvis en viktig del så att IT-verktygen stödjer
processerna.
Förvaltningen utgår ifrån att stadsdelarna fortsätter att få det stöd som behövs inom
HR-processerna oberoende av organisatorisk tillhörighet.

Handlingar
Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2020-11-03
Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande, 2020-08-25
Yrkande från V, MP och S angående återrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att
se över organisation och samordning av samtliga HR-processer.
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§

178

Rekommenderade kostpriser för anställda 2021
diarienummer N134- 0904/20

Beslut
Stadsdelsnämnden Centrum fastställer stadsledningskontorets rekommenderade
kostpriser för anställda. Priserna gäller från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning
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). Kostpriser ska därmed inte förväxlas med så kallade pedagogiska
måltider, priset/taxan för måltider till stadens brukare eller priset vid eventuell försäljning
till utomstående.

Handling/ar
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-20
Stadsledningskontorets meddelande 3/2020 angående rekommenderade kostpriser för
anställda 2021.
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§

179

Evakuering Landalahus, plan 2 på grund av stambyte
2021–2022
diarienummer N134-0967/20

Beslut
Stadsdelsnämnden Centrum godkänner evakuering av Landalahus äldreboende, del av
plan 2 på grund av stambyten 2021–2022.

Sammanfattning
Bostadsbolaget planerar att utföra stambyten våning 3-8 i fastighet med adress
Kapellgången 1-2 i Göteborg under år 2021-2022. Stambyten i byggnadskroppen mot
kapellet gjordes 2014/2015. Fastigheten innehåller dels bostäder på plan 3-8 samt lokaler
för verksamheter på plan 1-2. Verksamheterna innefattar bland annat äldreboenden (inkl.
demensboende) och två BmSS-boenden. Enligt akustikutredning från Norconsult kommer
ekvivalenta ljudtrycksnivåer inomhus att överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för
buller från byggarbetsplatser på LAeq 45 dB för flertalet arbetsmoment.
Enligt mätningar kommer bullernivåerna vara så pass höga att delar av verksamheten
måste flytta ut under vissa perioder. Bostadsbolaget förordar att hyresgästerna på plan 2
(exklusive BmSS Björkö) evakueras då de även måste komma in i lägenheter på våningen
2 under stamrenoveringen. Detta innefattar att även personalgrupperna på berörda
enheterna måste erbjudas andra arbetsplatser under renoveringen.
Förslaget för utflyttning av äldreboendedelen är att alla hyresgästerna erbjuds lägenheter
på vård- och omsorgsboenden i befintligt bestånd i hela Göteborgs Stad. Hyresgästerna
måste själva söka nya lägenheter (kommunala eller privata) med stöd från
boendesamordningen och enhetschefer från verksamheterna. Verksamheten ombesörjer
kostnaden för flytt. Hyresten betalar gällande hyra för den nya lägenheter som kan vara
både lägre eller högre. Hyresgästen erbjuds möjlighet att flytta tillbaka till Landalahus
utifrån aktuell inriktning men inte specifik lägenhet.

Handling/ar
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilagor, 2020-11-05
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§

180

Svar på yrkande gällande bemanning och utbildning inom
äldreomsorgen
Diarienummer N134-0850/20

Beslut
I stadsdelsnämnden Centrum
Yrkandet från Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är
besvarat.

Sammanfattning
Utifrån ett yrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna om bemanning och utbildning inom äldreomsorgen, beslutade
stadsdelsnämnden vid sammanträdet den 20 oktober 2020 om ett antal uppdrag till
förvaltningen gällande bemanning och utbildning inom äldreomsorgen. Uppdragen
handlade om att förlänga befintliga månadsanställningar till tidigast 31 december 2020,
att nya tidsbegränsade anställningar under året ska som minst vara månadsanställningar
som löper till tidigast 31 december 2020 samt att höja andelen medarbetare i stadsdelen
som genomgår regeringens pågående äldrelyft.
Enligt nämndens beslut skulle detta redovisas vid nämndens nästa sammanträde i
november. Förvaltningen redovisar i det här ärendet vilka åtgärder som genomförts och
genomförs.

Handling/ar
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-08
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§

181

Förslag på sammanträdesdag för fastställande av årsrapport
2020
Diarienummer N134-0904/20

Beslut
I Stadsdelsnämnden Centrum:
Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdag för att fastställande av
Årsrapport 2020 till den 9 februari 2021 klockan 17:00.

Sammanfattning
Nuvarande stadsdelsnämnd behöver återsamlas senast den 15 februari 2021 för att
fastställa årsrapport för 2020. Stadsdelsförvaltningen föreslår att detta sammanträde äger
rum den 9 februari.

Handling/ar
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-02
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§

182

Anmälan av ordförandebeslut – åtgärder relaterade till
Coronapandemin
Diarienummer N134-0985/20

Beslut
Stadsdelsnämnden Centrum antecknar anmälan av ordförandebeslut till protokollet.

Handling
Ordförandebeslut angående åtgärder kopplat till covid-19 daterat, 2020-11-13
Yttrande från Socialdemokraterna, 2020-11-23
Yttrande från Socialdemokraterna och Demokraterna, 2020-11-24

Deltar inte vid beslut
Socialdemokraterna och Demokraterna meddelar att de ej deltar vid anteckning av
ordförandebeslutet.
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§

183

Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade med stöd av
vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskottet)
diarienummer N 134 – 0955/20

Beslut
Stadsdelsnämnden Centrum godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning
Polisanmälan, 2020-10-16, N134 -0942/20
Enhetschefsbeslut, 2019-10-29, Avslag på begäran om utlämnande allmän handling,
N134-0958/20
Sektorchefsbeslut, 2020-10-28, Beslut om disciplinpåföljd, N134- 0830/20
Sektorchefsbeslut, 2020-10-08, Beslut om avstängning, N134- 0830/20
Sektorchefsbeslut, 2020-08-19, Beslut om avstängning, N134- 0978/20
Sektorchefsbeslut, 2020-09-17, Beslut om avstängning, N134- 0978/20
Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-11-02, Svar på remiss av planbesked för Bostäder och
parkering öster om Kämpegatan (förvaltningsremiss), N134-0939/20
Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-10-28, Svar på remiss av detaljplan för drivmedelsstation
vid Falutorget – samråd, (förvaltningsremiss), N134–0144/20
Områdeschefsbeslut, 2020-10-22, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att
servera alkoholdrycker, N134-0903/20
Områdeschefsbeslut, 2020-10-09, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att
servera alkoholdrycker, N134-0877/20
Områdeschefsbeslut, 2020-10-22, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att
servera alkoholdrycker, N134-0910/20
Områdeschefsbeslut, 2020-10-22, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att
servera alkoholdrycker, N134-0916/20
Områdeschefsbeslut, 2020-11-10, Svar på remiss gällande ansökan om tillstånd att
servera alkoholdrycker, N134-0925/20
Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-10-28, Svar på remiss av planbesked för Bostäder och
Centrumutveckling vid Kämpegatan (förvaltningsremiss), N134-0912/20
Stadsdelsdirektörsbeslut, 2020-10-26, Tillämpning av Arkivnämndens bevarande – och
gallringsbeslut för handlingar rörande information, kommunikation och
omvärldsbevakning, N134-0923/20
Protokoll från stadsdelsnämndens (individ-)utskott, sammanträde, 2020-10-13, 20-10-28
och 2020-11-10

Handling/ar
Sammanställning av anmälda delegationsbeslut och beslut fattade med stöd av
vidaredelegation (inklusive protokoll från individutskott)
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§

184

Anmälan av förvaltningens postlista
Beslut
Stadsdelsnämnden Centrum noterar förvaltningens postlista för perioden
2020-10-14 – 2020-11-16 till protokollet.

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen Centrum anmäler vid varje sammanträde postlista för innevarande
period.

Handling/ar
Postlista för perioden 2020-10-14 till och med 2020-11-16.
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§

185

Granskning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Mattias Tykesson (M) har inför sammanträdet den 24 november 2020 granskat några
delegationsbeslut.
De granskade besluten var:

-

Polisanmälan 2020-10-16, N134-0942/20
Enhetschefsbeslut 2020-10-29, N134 -0958/20
Sektorschefsbeslut 2020-10-08, N134 -0830/20

I granskningen fann Mattias Tykesson (M) inget att anmärka på. Inför nästkommande
sammanträde utser stadsdelsnämnden Aslan Akbas (S) till granskare av delegationsbeslut.
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§

186

Övriga frågor
Beslut
Inga övriga frågor.
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SDN Centrum

Yttrande
2020-11-24

Socialdemokraterna

Yttrande angående ordförandebeslut
Yttrandet
Socialdemokraternas mening är att det ordförandebeslut som fattats av nämndens ordförande innehåller flera nödvändiga åtgärder. Vi ställer oss dock djupt tveksamma till huruvida det ligger i stadens
samlade intresse att pandemin bekämpas bäst genom i efterhand förankrade ordförandebeslut i varje
berörd nämnd. Vår hållning är att den samlade krisen bör bemötas genom beslut fattade i stadens krisledningsnämnd. Vi avstår därför från att delta i beslutet.

SDN Centrum

Socialdemokraterna & Demokraterna

Yttrande
2020-11-24

Yttrande angående ordförandebeslut
Yttrandet
Vår mening är att det ordförandebeslut som fattats av nämndens ordförande innehåller flera nödvändiga åtgärder. Vi ställer oss dock djupt tveksamma till huruvida det ligger i stadens samlade intresse
att pandemin bekämpas bäst genom i efterhand förankrade ordförandebeslut i varje berörd nämnd. Vår
hållning är att den samlade krisen bör bemötas genom beslut fattade i stadens krisledningsnämnd. Vi
avstår därför från att delta i beslutet.

