
 

Göteborgs Stad [Majorna-Linné], protokoll 1 (23) 
  

   

Tid: 17:00– 20:20 
Ajourneras: 17:30-17:35, 18:00-18:10, 19:20-19:30 
Plats: Nämndsalen, Första Långgatan 28 A 
Paragrafer: 232-262 

Närvarande 
Ledamöter 
Lena Olinder (M) på distans § 232-257 
Ajsela Bruncevic (C) ordförande under sammanträdet 
Jennifer Merelaid Hankins (V) 
Susanne Sillberg Ligander (S) på distans § 232-257 
Yvonne Lundberg (D) 
Johanna Hallman (L) 
Jonas Svensson (MP) 
Claes Söderling (S) 
Jeanette Hellström (D) på distans § 232-257 
Niklas Theodorsson (V) på distans § 237-257 
Jan Hermfelt (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Finn Hellman (V) tjänstgör för Niklas Theodorsson (V) § 232-236 

Övriga ersättare 
- 

Övriga närvarande 
Tf. Stadsdelsdirektör Babbs Edberg 
Nämndsekreterare Mathias Henriksson 
Tf. Ekonomichef Britt-Marie Tidemand på distans § 232-257 
HR-chef Mariette Lindeberg-Öqvist på distans § 232-257 
Tf. Sektorchef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Kerstin Hansson på 
distans § 232-257 
Tf. Sektorchef Samhälle och kultur samt Kommunikations- och stabschef Ulrika Stridvall 
Dahlén på distans § 232-257 
Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Birgitta Thielen på distans § 232-257 
Tf. Förvaltningscontroller Jon Gustafsson  § 232-257 
Verksamhetschef Lotsens äldreboende Fanny Eriksson på distans § 236 
Områdeschef bistånd och service Catharina Gabrielsson på distans § 240  

Personalföreträdare 
Åsa Jonsson Norvenius, Kommunal, på distans § 232-257 
Anna Nolgren Rydh, SACO, på distans § 232-257 
Marie-Louise Reinhold, TCO, på distans § 232-257 
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Justeringsdag: 2020-11-26 
 

 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 

 

 

  

Sekreterare 
Mathias Henriksson 

 

 

Ordförande 
Ajsela Bruncevic (C) 

 

Justerande 
Jennifer Merelaid Hankins (V) 
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§ 232   
Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreterare genomför upprop på uppdrag av ordförande. Närvaro samt tjänstgöring 
antecknas enligt protokollets förstasida. Kontroll sker av att de tjänstgörande ledamöter 
som deltar på distans uppfyller kommunallagens krav för distansdeltagande.  

De icke tjänstgörande ersättare som följer mötet på distans inte är närvarande och deltar i 
sammanträdet i kommunallagens mening. Detta gäller för Stefan Persson (M), Annelie 
Schagerström (S), Finn Hellman (V) § 237-257, Suzan Gelesits (D), Ann-Christin 
Nilsson (L), Helle Lyrstrand Larssen (MP), Zagros Hama Aga (M) och Ann-Britt Bodin 
(V) under icke sekretessärenden. 
 
Ordförande under sammanträdet är förste vice ordförande Ajsela Bruncevic (C) eftersom 
ordförande Lena Olinder (M) deltar på distans. 
 
 

§ 233   
Val av justerare samt fastställande av justeringsdatum 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger Jennifer Merelaid Hankins (V) i uppdrag att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll samt fastställer datum för 
protokollets justering till den 26 november 2020. 

 

 

§ 234   
Fastställande av dagordning 
Sedan kallelse och föredragningslistan publicerades har följande ärende tillkommit: 

- 26. Yrkande från V, MP, S om uppsökande ungdomsarbete i samarbete med 
föreningslivet 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné fastställer dagordningen i enlighet med utsänd 
föredragningslista. 
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§ 235   
Anmälan av jäv 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

 

 

§ 236   
Information från representant för Lotsens äldreboende 
Vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2020 ställde Isak Ekman (S) frågor om hur 
Lotsens äldreboende arbetar med den löpande arbetsmiljön och hur kvaliteten för 
brukarna har påverkats under covid-pandemin. Nämnden beslutade att ge 
stadsdelsdirektören i uppdrag att besvara frågorna vid kommande sammanträde och 
undersöka möjligheten att bjuda in en representant från Lotsens äldreboende. Vid dagens 
sammanträde medverkar Fanny Eriksson, verksamhetschef på Lotsens äldreboende, på 
distans. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förklarar uppdraget att besvara ställda frågor och 
bjuda in en representant från Lotsens äldreboende som fullgjort. 
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§ 237 N135-0582/20 
Anmälan av och uppföljning av ordförandebeslut om åtgärder 
relaterade till coronapandemin 
Ordförande Lena Olinder (M) fattade den 13 november 2020 ett ordförandebeslut om 
åtgärder kopplat till pågående pandemi. Tf. stadsdelsdirektör Babbs Edberg, sektorchef 
Birgitta Thielen och tf. sektorchef Kerstin Hansson informerar muntligt om hur 
förvaltningen tagit sig an uppdragen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar anmälan av ordförandebeslut samt 
informationen om uppföljningen av beslutet till protokollet. 

Handling 
Ordförandebeslut - Åtgärder relaterade till Coronapademin, 2020-11-13 
Yttrande från S 

Deltar inte i beslutet 
Susanne Sillberg Ligander (S) och Claes Söderling (S) deltar inte i beslutet med 
hänvisning till yttrande från S.  
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§ 238   
Stadsdelsdirektören informerar 
Tf. stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om följande: 

- Nulägesbild kring situationen med covid-19 i staden och i stadsdelen, med särskilt fokus 
på åtgärder med anledning av förlängda skärpta allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. 
Anpassning av verksamheter fortsätter, inomhusaktiviteter ställs in och vissa ersätts av 
utomhusaktiviteter. Verksamheterna genomför löpande riskvärderingar. Förvaltningen 
stärker sin förmåga att erbjuda självtester för medarbetare vid symptom och statistik för 
genomförda tester redovisas. 

- Information om Inspektionen för vård och omsorgs granskning av vårdcentralers 
medicinska vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-
19 som bor på särskilt boende. 

- Aktuell status inför ny nämndorganisation 2021 där arbete och förberedelser fortgår. 

- Information om stadsrevisionens granskningsrapport "Göteborgs Stads styrning och 
uppföljning av tolktjänster", där stadsdelsnämnden Majorna-Linné är en av de nämnder 
som granskats. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.   

 

 

§ 239 N135-0038/20 
Extra månadsuppföljning till och med oktober 2020 
Utifrån situationen med covid-19 sker extra månadsuppföljning av samtliga nämnders 
driftbudgetar.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar den extra månadsuppföljningen till och med 
oktober 2020 till protokollet. 

Handlingar 
Extra månadsuppföljning oktober 
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§ 240   
Muntlig rapport om nuläget inom sektor IFO-FH 
Tf. sektorchef Kerstin Hansson samt områdeschef Catharina Gabrielsson informerar om 
aktuellt läge inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, med särskilt 
fokus på vuxenenhetens utvecklingsarbete samt uppföljning av situationen kring våld i 
nära relationer utifrån covid-19. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

 

 

 

§ 241 N135-0469/20 
Redovisning av uppdrag kring förebyggande arbete mot 
droger 
I ärendet informeras om hur förvaltningen tagit sig an stadsdelsnämndens tre uppdrag 
med koppling till det drogförebyggande arbetet, som beslutades vid nämndens 
sammanträde den 24 september 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förklarar uppdraget att redogöra för förändringar 
och prioriteringar avseende medverkan i FoU-cirkeln som fullgjort. (N135-0469/20) 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förklarar uppdraget att redogöra för hur stadsdelens 
arbete mot droger fortskrider som fullgjort. (N135-0469/20) 

3. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet angående 
uppdrag att avsätta pengar till föreläsningar mot droger för klasser årskurs 4–6 i 
stadsdelen. (N135-0468/20) 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-30 
Bilaga 1: Protokollsutdrag stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2020-09-24 § 189 
Bilaga 2: Protokollsutdrag stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2020-09-24 § 188 
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§ 242 N135-0482/20 
Bidrag till frivilligcentralen Oscar 2021 
Det finns sex stycken frivilligcentraler i Göteborg som årligen ansöker om ekonomiskt 
bidrag till sina verksamheter, varav en frivilligcentral återfinns i stadsdelen Majorna-
Linné. I Göteborgs Stad delas bidragsgivandet mellan social resursnämnd och respektive 
stadsdelsnämnd. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné återremitterar ärendet till förvaltningen för 
kompletterande information om frivilligcentralen Oscars lokaler: vilken typ av lokaler 
som är tilltänkta, när nya lokaler kan vara på plats, huruvida dessa är 
tillgänglighetsanpassade och hur lokalbytet kommer att påverka befintlig verksamhet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-02 
Bilaga 1: Ansökan om bidrag till FCO Majorna-Linné, diarienummer N135-0482/20 
Återremissyrkande från V, Mp, S, M, L, C, D 

Yrkanden 
Jennifer Merelaid Hankins (V), Claes Söderling (S) och Ajsela Bruncevic (C) yrkar att 
ärendet återremitteras i enlighet med återremissyrkande från V, Mp, S, M, L, C, D. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar att 
återremittera ärendet till förvaltningen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samordnare på frivilligcentralen Oscar: johanna.norrman@svenskakyrkan.se 
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§ 243 N135-0470/20 
Redovisning av uppdrag om aktiviteter för seniorer 
I ärendet informeras om hur förvaltningen tagit sig stadsdelsnämndens nämndens 
uppdrag om aktiviteter för seniorer, som beslutades vid nämndens sammanträde den 24 
september 2020.    

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

2. Stadsdelsnämnden förklarar uppdraget om att återkomma med förslag på utökat utbud 
av aktiviteter för seniorer i geografiska närområdet fullgjort. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17 
Bilaga 1: Broschyr Höstprogram 2020 
Bilaga 2: Affisch stadsvandring 2020 
Bilaga 3: Programpunkter för Mariaträffen och Sandarna 
Bilaga 4: Protokollsutdrag stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2020-09-24 § 190 
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§ 244 N135-0304/20 
Redovisning av uppdrag om fritidsaktiviteter för barn och 
unga 
I ärendet informeras om hur förvaltningen tagit sig an stadsdelsnämndens uppdrag att ta 
fram fritidsaktiviteter för barn och unga, som beslutades vid nämndens sammanträde den 
24 september 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné förklarar uppdraget att ta fram fritidsaktiviteter för 
barn och unga fullgjort. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-01 
Bilaga 1: Protokollsutdrag stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2020-09-24 § 174 
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§ 245 N135-0096/19 
Idéburet offentligt partnerskap med Majornas 
Samverkansförening 2021 
I ärendet har stadsdelsnämnden att ta ställning till att ingå ett idéburet offentligt 
partnerskap med Majornas Samverkansförening för 2021. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beslutar att ingå avtal för Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) för år 2021 med Majornas Samverkansförening (MSF) och beviljar 
därmed föreningen ekonomiskt stöd på 725 000 kronor för år 2021, förutsatt att 
överenskommelsen efterlevs och redovisas till förvaltningen. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-27 
Bilaga 1: Idéburet offentligt partnerskap 2021 – Överenskommelse 

Protokollsutdrag skickas till 
Majornas Samverkansförening: info@majsamverkan.se 

  



Stadsdelsnämnden 

 

Majorna-Linné 
 

  

Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-26 

Göteborgs Stad [Majorna-Linné], protokoll 12 (23) 
   
   

§ 246 N135-0509/20 
Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Majorna-Linné 2021–
2022 
I ärendet har stadsdelsnämnden att ta ställning till ett nytt samverkansavtal om 
befolkningsinriktade folkhälsoinsatser med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.   

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné godkänner Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i 
stadsdelen Majorna-Linné för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 under förutsättning att 
likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beviljar finansiering av avtalet med 1 468 035 
kronor per år (50% av total finansiering) under avtalsperioden. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-15 
Bilaga 1: Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen Majorna-Linné 2021–2022 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN), Västra Götalandsregionen 
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§ 247 N135-0533/20 
Tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 
Bergsjöhöjds boende 
I ärendet har stadsdelsnämnden att ta ställning till ansökan om att bedriva detaljhandel 
med tobaksvaror, eftersom nämnden enligt reglementet ansvarar för sådana tillstånd för 
verksamhet i social resursnämnds egenregi. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna beviljar SRF Göteborgs Stads ansökan om att bedriva 
detaljhandel med tobaksvaror i Kiosken SRF Bergsjöhöjd boende med org.nr. 212000-
1355 på Saturnusgatan 5 med stöd av lagen om tobak och liknande produkter. Tillståndet 
gäller tills vidare.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-30 
Bilaga 1: Tillståndsenhetens utredning 

Protokollsutdrag skickas till 
Social resursförvaltning 
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§ 248 N135-0532/20 
Tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 
Kallebäcks boende 
I ärendet har stadsdelsnämnden att ta ställning till ansökan om att bedriva detaljhandel 
med tobaksvaror, eftersom nämnden enligt reglementet ansvarar för sådana tillstånd för 
verksamhet i social resursnämnds egenregi. 

Beslut 
 Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beviljar SRF Göteborgs Stads ansökan om att bedriva 
detaljhandel med tobaksvaror i Kiosken Kallebäcks boende på Smörkärnegatan 3 i 
Göteborg, org.nr 212000-1355, med stöd av lagen om tobak och liknande produkter. 
Tillståndet gäller tills vidare.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-30 
Bilaga 1: Tillståndsenhetens utredning 

Protokollsutdrag skickas till 
Social resursförvaltning 
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§ 249 N135-0494/20 
Svar på remiss om organisation och samordning av samtliga 
HR-processer 
Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över stadsledningskontorets förslag 
över den organisatoriska placeringen och samordningen av samtliga gemensamma HR-
processer senast den 30 november 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné tillstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna i 
förvaltningens tjänsteutlåtande, stadsledningskontorets förslag om organisation och 
samordning av samtliga HR-processer. 

2. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Bilaga 1: Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-25, Återrapportering av 
kommunstyrelsens uppdrag att se över organisation och samordning av samtliga HR-
processer 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret, diarienummer 1224/19. 
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§ 250 N135-0506/20 
Kostpriser för anställda 2021 
I ärendet har stadsdelsnämnden att ta ställning till kostpriser för 2021, vilket är det pris 
som anställda ska betala när de äter en måltid som tillhandahålls av arbetsgivaren i 
personalrestaurang eller personalmatsal. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné fastställer stadsledningskontorets rekommenderade 
kostpriser för anställda, i enlighet med förvaltningens förslag. Priserna gäller från och 
med den 1 januari 2021. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-21 
Bilaga 1: Meddelande från stadsledningskontoret angående rekommenderade kostpriser 
för anställda år 2021 

 

 

§ 251 N135-0300/19 
Sammanträdesdatum för stadsdelsnämnden 2021 
I ärendet har stadsdelsnämnden har att bestämma datum för nämndens avslutande 
sammanträde i februari 2021, då bland annat beslut om årsrapport 2020 ska tas. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné fastställer att nämnden har ordinarie sammanträde 
måndagen den 8 februari 2021 klockan 17:00. 

Handling 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 

Yrkanden 
Jennifer Merelaid Hankins (V) föreslår att datumet fastställs till måndagen den 8 februari 
2021 klockan 17:00. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det baras finns ett förslag och att nämnden beslutar i enlighet med 
detta. 
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§ 252 N135-0009/20 
Återrapport och granskning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut informeras och återrapporteras enligt bilagor. Beslut fattade av 
tjänstepersoner har återrapporterats till stadsdelsdirektör. Besluten informeras också 
nämnden i detta ärende. Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott återrapporteras 
direkt till stadsdelsnämnden i detta ärende.  

Jeanette Hellström (D) rapporterar granskning av följande beslut och har inget att 
anmärka på. 

N135- 0452/20 Begäran om expansionsanslag köpta platser BmSS 

N135- 0552/20 Beslut om direktupphandling av vård/boende 

N135- 0563/18 Tillämpningsbeslut för gallring av handlingar inom kulturskolan 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

2. Delegationsbeslut fattade av stadsdelsnämndens utskott förklaras återrapporterade.  

 
Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-03 
Rapport över fattade delegationsbeslut 2020-09-30 till 2020-11-03 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott 2020-10-27 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott 2020-11-10 
Beslut fattade av stadsdelsnämndens utskott 2020-11-24 
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Sammanträdesdatum: 2020-11-26 

Göteborgs Stad [Majorna-Linné], protokoll 18 (23) 
   
   

§ 253   
Inkomna och upprättade skrivelser 
Inkomna och upprättade skrivelser informeras nämnden i detta ärende. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.   

Handlingar 
Mötesanteckningar ungdomsrådet hösten 2020 
Protokoll FSG 2020-11-18  
Protokoll stadsutvecklingsrådet 2020-11-03 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §11 Justering av kap 1 och 3 gemensamma reglementen 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §12 Reglementen socialnämnder 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §13 Reglemente äldre samt vård- och omsorgsnämnd 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §14 Reglemente nämnden för funktionsstöd 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §15 Revidering reglemente grundskolenämnden 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §17 Revidering reglemente KoM 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §19 Arvodesnivåer och arvodesgrupp nya nämnder 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §22 Gbg Stads handlingsplan digitalisering och IT 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §29 Revidering Gbg Stads plan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 
Protokollsutdrag KF 2020-10-15 §31 Gbg Stads anvisning systematisk miljöledning 
Protokollsutdrag KS 2020-10-14 Struktur och tidplan for uppföljning 2021 
Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads styrning och uppföljning av tolktjänster 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-26 
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§ 254   
Information från ledamöter och ersättare i nämnden 
Ajsela Bruncevic (C) påminner om vikten av att snarast lämna in förrättningsrapporter för 
att kansliet ska kunna sköta arvodeshanteringen inför den nya nämndorganisationen. 

Lena Olinder (M) återrapporterar frän senaste pensionärsrådet. 

Susanne Sillberg Ligander (S) återrapporterar från ungdomsfullmäktiges webbinarium 
om rasism, kunskapskonferens om nationella minoriteter samt webbinarium om projektet 
Manage your health. 

Niklas Theodorsson (V) och Yvonne Lundberg (D) återrapporterar från Göteborg Stads 
demokratidag. 

Claes Söderling (S) återrapporterar från senaste funktionshinderrådet och uppmanar att 
fler av nämndens representanter i rådet deltar vid sista tillfället. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.    

 

 
 

 

§ 255   
Frågor från nämnden till förvaltningen 
Annelie Schagerström (S) ställer fråga om hur medarbetarnas får någon julklapp. Tf. 
stadsdelsdirektör Babbs Edberg informerar om att alla medarbetare kommer få 
presentkortet ”Smaka på Göteborg” som går att använda på stadens restauranger. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet. 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-26 

Göteborgs Stad [Majorna-Linné], protokoll 20 (23) 
   
   

§ 256 N135-0075/19 
Information om nämndens uppdrag till stadsdelsdirektören 
Efter önskemål från presidiet informeras om nämndens pågående och avslutade uppdrag 
till stadsdelsdirektören. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.     

Handling 
Sammanställning över nämndens uppdrag till stadsdelsdirektören 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-26 
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§ 257 N135-0590/20 
Yrkande från V, MP och S om uppsökande ungdomsarbete i 
samarbete med föreningslivet 
Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP) och Socialdemokraterna (S) har skickat in ett 
skriftligt förslag för nämnden att ta ställning till. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att omedelbart 
förstärka det uppsökande arbetet gentemot barn och ungdomar genom samverkan med 
och stöd till föreningslivet.  

Handling 
Yrkande från V, MP, S om uppsökande ungdomsarbete i samarbete med föreningslivet 

Yrkanden 
Jennifer Merelaid Hankins (V), Claes Söderling (S), Jonas Svensson (MP) och Jan 
Hermfelt (SD) yrkar bifall till yrkandet från V, MP och S. 

Lena Olinder (M) och Suzan Gelesits (D) yrkar avslag på yrkandet från V, MP och S. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla 
yrkandet från V, MP och S. 

Protokollsanteckning/ar 
Ledamöter och ersättare från M, L, C och D önskar anteckna följande till protokollet: 
"M, L, C och D anser det olämpligt att besluta om föreningsbidrag utan att bestämma 
belopp och/ eller kriterier för hur de skall användas eller till vem eller vilka som kan söka 
bidraget. Det är också fel att lägga uppdrag till förvaltningen som de inte kommer att 
hinna med utöver ordinarie verksamhet." 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-26 

Göteborgs Stad [Majorna-Linné], protokoll 22 (23) 
   
   

§ 258 N135-0424/20 
Information om anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg enligt lex Sarah 
I det här ärendet informeras om genomförd anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné antecknar informationen till protokollet.  

Handlingar 
Utredning, 2020-10-15 
Bilaga 1: Åtgärdsplan 
Bilaga 2: Rutin 
Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-26 

Göteborgs Stad [Majorna-Linné], protokoll 23 (23) 
   
   

§ 259   
Ställningstagande i faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

Tidigare behandling 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2020-10-22 § 227 (beslut om återremiss) 

 

§ 260   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

§ 261   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 

§ 262   
Nedläggande av faderskapsutredning 
Handlingar och beslut omfattas av sekretess och hålls tillgängligt på 
stadsdelsförvaltningen med den begränsning som offentlighets- och sekretesslagen 
innebär. 

 



SDN Majorna-Linné 

     

                                                 

  

  
 
 

Yttrande  
2020-11-26 

Socialdemokraterna 

  

 
 

Yttrande angående ordförandebeslut 
  
Yttrandet 
 
Socialdemokraternas mening är att det ordförandebeslut som fattats av nämndens ordförande innehål-
ler 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 kris-
ledningsnämnd. Vi avstår därför från att delta i beslutet. 



Återremissyrkande bidrag till frivilligcentralen Oscar 2021   2020-11-26 
                 SDN Majorna-Linné 
                     V, Mp, S, M, L, C, D 
 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné är måna om att den viktiga verksamheten som Frivilligcentralen 
Oscar anordnar ska fortsätta med goda förutsättningar framöver, och att nämndens bidrag kan tas 
väl om hand. På grund av pastoratets sparkrav kommer verksamheten att behöva flytta från 
befintliga lokaler till interna lokaler inom pastoratet. Innan nämnden beslutar om bidrag till 
verksamheten önskar vi kompletterande information om de nya lokalernas utformning, tillgänglighet, 
och hur detta kommer att påverka möjligheterna att fortsätta med befintlig verksamhet.  
 
Förslag till beslut: 
 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för kompletterande information om Frivilligcentralen Oscars 
lokaler: vilken typ av lokaler som är tilltänkta, när nya lokaler kan vara på plats, huruvida dessa är 
tillgänglighetsanpassade, och hur lokalbytet kommer att påverka befintlig verksamhet.  



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande om uppsökande ungdomsarbete i 
samarbete med föreningslivet  
Förslag till beslut 
I stadsdelsnämnden Majorna-Linné:  

1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart förstärka det uppsökande arbetet 
gentemot barn och ungdomar genom samverkan med och stöd till föreningslivet. 

Yrkandet  
Det senaste året har inneburit förändrade förutsättningar både för föreningslivet och för 
barn och ungas möjligheter till ett aktivt liv, med anledning av rekommendationerna 
gällande coronapandemin. Göteborgs Stad har anpassat och förändrat fritidsaktiviteterna 
för unga att kunna hålla dessa igång. Det ekonomiska stödet till föreningar har anpassats 
för att dessa inte ska drabbas allt för hårt ekonomiskt när aktiviteter har ställts in. Mycket 
har gjorts för att hålla samhället igång samtidigt som det har varit högsta prioritet att följa 
rekommendationerna för att bromsa smittspridningen.  

Många ungdomar över 15 år har påverkats dubbelt, både genom av att stora delar av 
gymnasieutbildningen delvis genomförs på distans och genom att deras 
föreningsaktiviteter i hög grad har ställts in. Kommunens simhallar, gym och 
skridskoanläggningar är nu stängda, liksom kulturanläggningar som unga besöker så som 
Stadsbiblioteket. Det finns även en tendens att ungdomar använder Majorna-Linnés 
fritidsaktiviteter i lägre grad än tidigare.  

Kombinationen av distansundervisning, färre föreningsaktiviteter, stängda kommunala 
verksamheter inom idrott och kultur, samt mindre nyttjande av fritidsaktiviteter kan ha en 
enorm negativ påverkan på Göteborgs unga invånare. För ungdomar är fritidsaktiviteter 
av stor vikt både för den mentala och fysiska hälsan men också för gemenskapen med 
vänner. Vissa unga har även sina främsta vuxna förebilder i fritids- och 
föreningsverksamheter.  

Sammantaget ser vi en allvarlig risksituation för sämre mående bland unga och en ökad 
risk att unga söker sig till andra mer destruktiva miljöer. En sådan utveckling måste det 
offentliga och civilsamhället göra sitt yttersta för att förhindra. Stadsdelen har god 
ekonomi och därmed förutsättningar att utöka resurserna gällande uppsökande arbete. Vi 
föreslår därför att stadsdelsnämnden skyndsamt utökar samarbeten med föreningslivet för 
uppsökande arbete gentemot ungdomar, vid behov i samarbete med idrott- och 
föreningsnämnden.  

Det finns en verksamhet som nattvandrar i Majorna-Linné som kan vara en god 
utgångspunkt för att utöka samarbetet. Det finns även goda exempel att lära sig från, till 
exempel stadsdelar som jobbar med föreningsvandringar som Östra Göteborg. 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné  
  
  

Yrkande 
 
2020-11-26 
 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna 
  
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

Stadsdelsförvaltningen kan bidra med samordning, kunskap, praktiskt stöd men också 
med rent ekonomiskt stöd. Det finns också anledning att titta på hur uppsökande arbete 
kan ske genom digitala kanaler för att nå de unga som har sina fritidsintressen främst på 
internet, eller på grund av begränsningar som pandemin medfört tillbringar mer tid 
online.  

Vi är medvetna om svårigheten att verkställa nya beslut på grund av omorganisationen. 
Men verksamheterna och invånarna lever sina liv som vanligt trots detta, och när 
förutsättningarna förändras måste vi agera utifrån dessa oavsett organisatoriska 
svårigheter. Vår mening är att detta är arbete som behöver sättas igång omedelbart, men 
som också ska planeras långsiktigt för att fortlöpa i den nya nämndorganisationen.  
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