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Tid: 17:00 – 19:10 (ajournering 18:05-18:15, 19:00-19:05) 
Plats: Torgny Segerstedtsgatan 90, Nämndsalen samt på distans 
Paragrafer:  235-253 

Beslutande 
Ledamöter 
Ordförande Kalle Bäck (KD), förste vice ordförande Henrik Sjöstrand (M), andre vice 
ordförande Jennie Wadén (V), Inger Blixt (S), Kjell Larsson (D), Birgitta Jakosjin (L) 
§§ 235-252, Ingvar Andersson (MP) §§ 235-252, Eshag Kia (S) §§ 235-252, Lillemor 
Williamsson (D) §§ 235-252, Martin Jordö (FI) §§ 235-252, Martina Lundqvist (SD) 
§§ 235-252 

Tjänstgörande ersättare 
Siv Svensson (L) § 253 – ersätter Birgitta Jakosjin (L)  

Övriga  
Ersättare 
Henrik Ryberg (M) §§ 235-252, Urban Junevik (V) §§ 235-252, Siv Svensson (L) §§ 
235-252, Mattias Hammenfors (MP) §§ 235-252, Patrik Gustavsson (D) §§ 235-252, 
Sara Malm (FI) §§ 235-252, Tony Liljendahl (SD) §§ 235-252 

Tjänstepersoner 
Stadsdelsdirektör Christina Alvelin, sektorschef Annelie Snis §§ 235-252, sektorschef 
Ingvor Gunnarsson §§ 235-252, stabschef Frida Byrsten §§ 235-252, HR-specialist 
Linda Heldebring §§ 235-252, HR-specialist Mikael Lindhe §§ 235-252, förvaltnings-
controller Rebecca Huber §§ 235-252, tf ekonomichef Gunilla Lundström §§ 235-252, 
områdeschef Lena Rosell §§ 235-244, MAS Anneli Murto §§ 243-244, 
demenssjuksköterska Christél Åberg §§ 243-244, nämndsekreterare Niklas Hall 

Personalföreträdare 
Ronny Evert (TCO) §§ 235-252, Maria Wåhlin (Kommunal) §§ 235-252 

Justeringsdag: 2020-12-28 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-12-28 
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§ 235 
Upprop och tjänstgöring 
Nämndsekreteraren förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaro antecknas 
enligt protokollets förstasida.  

Ordförande Kalle Bäck (KD), 1:e vice ordförande Henrik Sjöstrand (M), 2:e vice 
ordförande Jennie Wadén (V), Inger Blixt (S), Kjell Larsson (D) samt ersättare Siv 
Svensson (L) deltar fysiskt på sammanträdet. Övriga ledamöter och ersättare deltar på 
distans. Den del av sammanträdet som rör hantering av individärende, dvs § 253, sker 
endast fysiskt.  

§ 236 
Val av justeringsperson 
Jennie Wadén (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 237 
Anmälan av jäv 
Ordföranden påminner om att ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden ska anmäla jäv 
om sådant föreligger, och att anmälan av jäv kan ske i samband med denna paragraf eller 
i samband med det ärende där jäv bedöms föreligga.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

§ 238 
Fastställande av föredragningslista 
Stadsdelsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 

§ 239 
Allmänhetens frågestund 
Beslut 

1. Informationen antecknas 

Ärendet 
Sedan beslut i stadsdelsnämnden den 20 oktober har mötena åter öppnats för allmänheten, 
via digitalt deltagande. Intresserad allmänhet har haft möjlighet att anmäla deltagande till 
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och med dagens datum klockan 12:00. Inga anmälningar från allmänheten har inkommit 
innan mötets öppnande.   
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§ 240 Diarienummer N137-0309/19 
Svar på yrkande angående gränsöverskridande 
samarbetspartners/samlokalisering för hemtjänstlokaler på 
Brännö 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet och förklarar uppdraget 
slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att eftersöka gränsöverskridande 
samarbetspartners/samlokalisering till erforderliga lokaler på Brännö i geografisk närhet 
till Brännö Rödsten, för hemtjänstpersonal, med exempelvis räddningstjänst, annex till 
Styrsö vårdcentral, ambulansverksamhet, färdtjänsten och skyndsamt återkoppla till 
stadsdelsnämnden. Nu fråga om återrapportering av uppdraget.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens rapport daterad den 23 november 2020. 
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§ 241 Diarienummer N137-0233/19 
Uppföljning av åtgärder efter Stadsrevisionens 
revisionsredogörelse för 2019 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av åtgärder utifrån 
Revisionsredogörelse 2019.  

2. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska och pröva om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig.  

Stadsrevisionens granskning visar att delar av nämndens verksamhet har brister som 
behöver åtgärdas och har lämnat följande rekommendationer till nämnden:  

− Stadsrevisionen rekommenderar Västra Göteborgs stadsdelsnämnd att säkerställa 
att vård- och genomförandeplaner upprättas i samtliga placeringar av barn och 
unga på HVB. 

− Stadsrevisionen rekommenderar Västra Göteborgs stadsdelsnämnd att upprätta 
rutiner för samt genomföra egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd.  

Förvaltningen har i en särskild bilaga sammanställt uppföljningen av åtgärder som 
nämnden genom sin förvaltning har genomfört inom de granskade områdena.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsrevisionen 
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§ 242 Diarienummer N137-0483/19 
Slutredovisning av genomförd granskning enligt plan för 
internkontroll 2020 
Beslut 

1. Slutredovisningen av förvaltningens internkontrollgranskning för år 2020 
godkänns  

Sammanfattning av ärendet 
Genom att anta den interna kontrollplanen beslutade nämnden den 17 december 2019 att 
följande processer eller områden skulle bli föremål för särskild granskning 2020:  

− Informationssäkerhetsrisker, behörigheter (Risk för att vår digitala information 
inte hanteras tillräckligt säkert) 

− Risk att personalkostnader överskrider tilldelad budget på grund av otillräcklig 
bemanningsoptimering  

Stadsdelsförvaltningen har under året genomfört granskningar i enlighet med den interna 
kontrollplanen. Resultatet av 2020 års granskningar redovisas i detta tjänsteutlåtande till 
nämnden.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2020. 
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§ 243 Diarienummer N137-0004/20 
Ekonomisk lägesrapport januari-november 2020 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner den ekonomiska lägesrapporten 
för perioden januari till och med november 2020 

2. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner extra månadsuppföljning 
november. 

3. Stadsdelsnämnden antecknar ett yttrande från V, MP och FI till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i enlighet med nämndens plan för uppföljning upprättat en ekonomisk 
lägesrapport per november. Förvaltningen har även upprättat en extra månadsuppföljning 
november i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 22 april. 

I ärendet bifogas också en central rapport om trygghet samt en extra uppföljning med 
anledning av KPMG:s rapport om smittspridningen inom äldreboenden i Göteborg. Dessa 
rapporter ska informeras nämnd men inte beslutas.  

Med hänsyn tagen till periodens ackumulerade budgetavvikelse, rekvirerade statsbidrag 
och kommande expansionsmedel bedömer förvaltningen att en positiv prognos 
motsvarande 40 mnkr kan lämnas för helåret. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 december 2020. 

Protokollsanteckning 
Företrädarna för V, MP och FI antecknar följande till protokollet: 

"Vid stadsdelsnämndens sista ekonomiska lägesrapport innan omorganisationen får vi 
veta att vi har ett ekonomiskt överskott på närmare 50 miljoner. Det är vi inte nöjda med. 
Ingen invånare i vår stadsdel borde vara nöjd, ingen personal heller. Det är ett 
misslyckande för en stadsdelsnämnd att gå med så stort överskott.  

Visserligen lyfts kostnader kopplade till pandemin fortfarande som en risk som kan 
uppkomma under året, men med två veckor kvar har vi svårt att se eventuella risker.  

Med facit i hand så ser vi att vi hade inte behövt göra några nedskärningar. Vi hade 
kunnat använda vårt sparade kapital för längesedan så som vi rödgrönrosa gång på gång 
försökt under de här åren. 

Sedan kom en pandemi som synliggjorde vad år av nedskärningar har gjort med vår 
välfärd. Och en bit in i pandemin fanns det plötsligt pengar. Så mycket att förvaltningen 
inte ens har klarat av att använda alla pengar. Anledningen som vi fått höra har varit att 
man inte snabbt kan skala upp det som under lång tid skalats ner när man inte vet om 
man kommer att ha pengar nästa år.  
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Vi är inte nöjda med att stadsdelen under mandatperioden tvingats till nedskärningar 
som drabbat både personal och invånare hårt, och nu när stadsdelen upphör sitter vi här 
med nästan 50 miljoner som ingen ännu vet hur de kommer att användas." 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 244 Diarienummer N137-0444/20 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Beslut 
Stadsdelsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen 2020 för hälso-och sjukvården 
inom äldreomsorg, äldreomsorg och funktionshinder. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen 3 kap § 10 ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten, samt vilka resultat som har uppnåtts. Utifrån att stadsdelen upphör som 
myndighet vid årsskiftet 2020/2021 redogör förvaltningen patientsäkerhetsberättelsen 
innan organisationsförändringen sker.  

Förvaltningens demenssjuksköterska lämnar information under följande rubriker: 

− Beräknat antal personer med demens utifrån prevalens i Göteborgs Stad 
− Socialstyrelsens riktlinjepaket 
− Multiprofessionella demensteam 
− Sammanfattning av resultaten 
− Medarbetare med avsatt tid för demensteam 
− Utbildning 
− Framtidsvision i intervjuerna 
− Goda exempel 
− "Framtidens demensteam" 
− Vad arbetsgruppen kommit fram till 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2020. 

 

- - - 

 

På förslag av ordförande ajourneras sammanträdet kl. 18:05-18:15. 
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§ 245 Diarienummer N137-0388/20 
Yttrande över remiss - Betänkandet Hållbar socialtjänst, en 
ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker yttrandet till kommunstyrelsen med de synpunkter 
som framförs i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 
som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg har givits möjlighet av kommunstyrelsen att yttra sig 
gällande remiss från Socialdepartementet. Remissen gäller slutbetänkande av utredning 
framtidens socialtjänst SOU 2020:47. Utredningen ger förslag till ny socialtjänstlag. 
Utredningens större förslag mot en hållbar socialtjänst bildar en helhet där samtliga delar 
är beroende av och förutsätter varandra; Socialtjänsten ska främja jämställda 
levnadsvillkor. arbeta förebyggande och vara lätt tillgänglig. Socialtjänstens verksamhet 
ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialtjänsten får möjlighet att 
tillhandahålla insatser utan behovsprövning. Övergripande samhällsplanering och 
planering av insatser blir en del av den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön. 
Förvaltningen ser positivt på förslagen till ny lagstiftning men vill belysa några områden 
som särskilt behöver beaktas. Socialtjänstens uppdrag och yttersta ansvar bör förtydligas. 
Socialt ansvarig handläggare (SAS) bör lagregleras. Det finns en risk att olika 
förutsättningar för kommuner att erbjuda insatser kan bidrar till ojämlikhet i 
levnadsvillkor i landet. 

Stadsdelens synpunkter kommer att utgöra underlag för ett samlat remissvar från staden. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2020. 

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 246 Diarienummer N137-0365/20 
Yttrande över remiss gällande förmåner för medarbetare i 
Göteborgs Stad 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget och översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Stadsdelsnämnden antecknar ett yttrande från FI, V och MP till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg tillstyrker förslaget av en harmonisering av det 
ekonomiska värdet. Det nya ekonomiska värdet bör harmonisera med hela stadens 
genomsnittliga behov av personalförmåner utifrån ett medarbetar- och 
jämställdhetsperspektiv. Om det ekonomiska värdet är samma för samtliga medarbetare i 
staden kan utbudet med fördel få variera och anpassas utifrån specifika behov och 
förutsättningar, förutsatt att utbudet kan redogöras och att det inryms i budgetutrymmet. 

Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde enligt 
nuvarande nivå kan innebära en påtaglig risk genom att förvaltningar och bolag 
fortsättningsvis hanterar vissa av sina personalförmåner utanför upphandlad 
förmånsportal. Det försvårar också möjligheten att få en tydlig och enhetlig 
arbetsgivarpolitik som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare, när förvaltningar och 
bolag har olika ekonomiska värden och prioriteringar. 

Stadsdelsnämnden anser också att personalförmåner kring resande med kollektivtrafik 
och cykelförmåner bör vara lika för alla medarbetare för att gemensamt uppnå 
klimatmålen och ett miljöanpassat resande i staden.  

Handling 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2020. 

Protokollsanteckning 
Företrädarna för FI, V och MP antecknar följande till protokollet: 

"Det är positivt att kartläggningen över stadens personalförmåner genomförts och 
därmed synliggjort skillnaderna. Kartläggningen visar tydligt att kvinnodominerade 
sektorer missgynnas i jämförelse med manligt dominerade sektorer. För att uppnå 
jämställda löneförmåner måste en harmonisering innebära att de sämre förmånerna i 
kvinnodominerade välfärdssektorer lyfts till samma fördelaktiga nivåer som gäller i de 
manligt dominerade sektorerna. 

Vi anser också att det fortsatt ska vara möjligt för fackliga parter att kunna 
intresseförhandla om lokala förmåner på sina arbetsplatser. Att ta bort denna rätt skulle 
kunna leda till ett urholkat förtroende för Göteborgs Stad som arbetsgivare, skapa 
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onödig konflikt mellan den kommunala arbetsmarknadens parter och leda till kostsamma 
rättsprocesser." 

Justering 
Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 247 Diarienummer N137-0296/18 
Återrapportering till nämnden av uppdrag kring hur man 
tillvaratar personalens intresse i omställningsprocessen till 
följd av Toftaåsens tomställan 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.  

Tidigare behandling 
SDN 2020-11-24 § 220 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att återrapportera gällande den 
omställningsprocess som genomförs på Toftaåsens korttidsboende, utifrån nämndbeslut 
den 20 oktober att tomställa Toftaåsen fr o m årsskiftet 2020/2021. 

Vid nämndens sammanträde den 24 november 2020 beslutades att ny återrapportering 
skulle göras till nästa nämndmöte den 15 december 2020.  

Förvaltningen informerar att sedan rapporten skrevs har Toftaåsens korttidsboende 
tomställts i enlighet med tidigare meddelad plan. 

Handling 
Stadsdelsförvaltningens rapport daterad den 8 december 2020. 
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§ 248 
Information från förvaltningen 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Information 
Stadsdelsförvaltningen lämnar följande information: 

− Rapport om trygghetsrapport. Stadsdelarna har ombetts inkomma med 
redogörelse över stadsdelens arbete för trygghet i ett generellt perspektiv. 
Förvaltningen har också redogjort för otrygga brottsutsatta platser samt hur 
arbetet för ett tryggt Göteborg utan narkotika sker och hur arbetet för ett tryggt 
Göteborg utan organiserad brottslighet går.  

− Rapportering utifrån KPMG:s rapport om smittspridning inom 
äldreboenden.  Förvaltningen har ombetts redogöra för hur verksamheten har 
säkerställt det nära ledarskapet för att hantera personalfrågor såsom 
bemanningsfrågor vid ökad belastning och sjukfrånvaro och för att minska 
personalrörligheten. Vidare har förvaltningen ombetts svara på hur verksamheten 
har arbetat för att öka hela personalens kompetens avseende bland annat 
smittspridning, vårdhygien och skyddsutrustning. Redogörelse har även givits om 
hur verksamheten säkerställt att styrning, ledning och uppföljning utvecklats så 
att korrekta beslut kan fattas i rätt tid för att minska smittspridningen.  

− Vidare informerar förvaltningen kring att åtgärder fortsatt pågår utifrån 
ordförandebeslutet den 13 november (dnr 0451/20).  

− Lägesrapport kring covid-19 inom stadsdelen och staden. Den senaste veckan har 
smittspridningen accelererat inom staden och flera stadsdelar är drabbade. Inom 
Västra Göteborg har ett boende i södra skärgården var särskilt drabbat och 
stadsdelen gjorde med anledning av det ansträngda läget ett anrop till andra 
stadsdelar kring förstärkning av personal. Stadsdelen kunde via detta anrop få 
hjälp med resurser från vissa andra stadsdelar. Fortsatt ansträngt läge inom 
stadsdelens verksamheter, framförallt inom särskilt boende (äldreboenden). 
Stadsdelsdirektören närvarar vid morgondagens sammanträde med 
kommunstyrelsen utifrån dialog kring hur staden kan jobba för att mobilisera 
gemensamt vid ytterligare utbrott. Inom hemtjänsten och övrig verksamhet något 
bättre, i nuläget fungerar det men väldigt ansträngt. Stadsövergripande pågår nu 
analyser kring orsakerna till den accelererade utveckling.  

− I dagarna det kommit nya riktlinjer gällande skyddsutrustning, både munskydd 
och visir krävs i allt personnära omvårdnadsarbete men även i andra utrymmen 
såsom tex lunchrum, allmänna utrymmen etc om man inte kan hålla avstånd 
personal mellan eller personal och omsorgstagare . Detta ställer betydligt större 
krav på tillgång till skyddsutrustning, i dagsläget dock inte akut.   
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− Göteborgs Stad har ansökt om besöksförbud för äldreboenden inom staden 
(inkluderat privata boenden), ny ansökan kommer att göras inför julhelgen då 
nuvarande beslut löper till den 22 december. 

− Gällande bemanningen är läget bättre än före helgen, förvaltningen ser att 
personal kommer tillbaka efter sjukfrånvaro. Bemanningsenheterna arbetar för 
fullt för att säkerställa en hållbar bemanningsplanering. Specialistteamen är 
förlängda till den 13 juni, men förvaltningen har svårigheter att rekrytera till detta 
team. Dialog har förts med grannstadsdelar, men då dessa också har ansträngt 
läge har detta inte varit en framgångsrik väg. Rekryteringen pågår för närvarande.  

− Förvaltningens veckorapporter till stadsdelsnämnden och personalföreträdare 
fortgår året ut.  

− Information om nuläget gällande lokalsituationen fritid. Förvaltningen informerar 
om att lokalsituationen för område fritid. Förvaltningen har lämnat lokalerna i 
före detta Tynneredsskolan där Tyrolens fritidsgård funnits. Förvaltningen 
lämnade lokalen under november då personal visade tecken på ohälsa kopplat till 
byggnaden. Har haft tillfälliga lösningar men begränsade utifrån Covid. 
Förvaltningen har nu fått rapport på att statusen för lokalen är så dålig, och 
lokalerna kommer inte kunna brukas innan sommaren 2021. Alternativa lösningar 
undersöks från förvaltningens sida. Påvelundsskolan har också aviserat att 
fritidsverksamheten inte kommer kunna nyttja deras lokaler under våren 2021 då 
lokalerna ska byggas om. Alternativa lösningar undersöks i samverkan med 
Önnereds handbollsklubb.  

− Information om trygghetsskapande åtgärder. Förvaltningen lämnar slutligen 
information om ett digitalt musikprojektet som fått ställas in på grund av nu 
gällande restriktioner. Projektet var en del av de trygghetsskapande åtgärd som 
stadsdelen haft för avsikt att genomföra under hösten. Förvaltningen använder 
istället dessa medel till en mobil verksamhet som från årsskiftet ska vara bas för 
uppsökande arbete i framförallt Tynnered under första kvartalet 2021.  

− Martin Jordö (FI) ställer fråga angående den fortsatta beredskapen för 
verksamheterna inom staden om nyligen publicerade siffror angående ökad 
smittspridning håller i sig. Förvaltningen informerar att det finns 
kontinuitetsplaner inom verksamheterna att falla tillbaka på, och att de mest 
basala omvårdnadsbehoven då kan komma att prioriteras.  

− Slutligen informerar ordförande kring fullmäktiges beslut den 10 december om 
att förlänga nuvarande stadsdelars ansvarsperiod till och med den 3 januari 2021.  
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§ 249  
Information från nämndledamöter 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Information 
Ingen information under denna punkt.  
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§ 250 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som har 
förtecknats (i punkterna 1-4). 

Sammanfattning av ärendet 
Delegering betyder att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden. Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. 

Delegationsbeslut: 

1. Beslut fattade av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterat den 25 
november, 2 december samt den 8 december 2020. 

2. Beslut fattade av stadsdelsnämndens ordförande enligt förteckning daterad den 2 
december 2020.  

3. Beslut fattade av stadsdelsdirektör enligt förteckning daterad den 15 december 
2020. 

4. Beslut fattade rörande föreningsbidrag, kvartal 3 och 4 2020, enligt förteckningar 
daterade den 1 oktober samt den 1 december 2020 
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§ 251 
Anmälan av skrivelser 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden antecknar anmälda skrivelser till protokollet. 

Skrivelser: 
− Inkomna och avgångna skrivelser enligt postlista daterad den 11 december 2020.   
− Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 8 december 2020. 
− Minnesanteckningar för Ö-dialogen den 3 december 2020.  
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§ 252 
Övrigt 
Stadsdelsnämndens ordförande Kalle Bäck (KD) framför ett varmt tack till 
stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare, personalföreträdare samt förvaltningens 
personal för ett gott arbete och samarbete under året och önskar samtliga God Jul och 
Gott Nytt År. 

 

Därefter ajourneras sammanträdet kl 19:00-19:05 för iordningsställande inför den stängda 
delen av sammanträdet.   
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§ 253 
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 
8a § föräldrabalken 
 

Omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och 
återfinns i protokoll 12b/2020 
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