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Sammanträdesdag för fastställande av 
årsrapport 2020   
 

 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att fastställa sammanträdesdag för 

fastställande av Årsrapport 2020 den 9 februari 2021.  

Sammanfattning 
Den 31 december 2020 avvecklas Göteborgs stads 10 stadsdelsförvaltningar samt social 

resursförvaltning, och 6 nya förvaltningar och 5 befintliga förvaltningar kommer att 

överta ansvaret för dess verksamheter. 

För att kunna avsluta nuvarande organisation måste nämnderna i dagens 

stadsdelsnämnder och social resursnämnd genomföra ett nämndsammanträde i februari 

2021. Förvaltningen föreslår att datum för sammanträdet fastställs till den 9 februari 

2021.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Information på FSG den 19 november 2020.  

Bilagor 
1. Information angående ”Hantering av avvecklande nämnder med anledning 

av ny nämndorganisation 2021” 

  

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-11 

Diarienummer N139-0960/20 

 

Handläggare 

Saga Alenäs  

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: saga.alenas@lundby.goteborg.se  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby ska fatta beslut om Årsrapport 2020 såsom ansvarig för 

verksamhetsåret. Sista dag för att besluta om Årsrapport 2020 är enligt stadens tidplan för 

uppföljningsprocessen den 15 februari.  

Beskrivning av ärendet 
Den 31 december 2020 avvecklas Göteborgs stads 10 stadsdelsförvaltningar samt social 

resursförvaltning, och 6 nya förvaltningar och 5 befintliga förvaltningar kommer att 

överta ansvaret för dess verksamheter. 

För att kunna avsluta nuvarande organisation måste nämnderna i dagens 

stadsdelsnämnder och social resursnämnd genomföra ett nämndsammanträde i februari 

2021. Förvaltningen föreslår att datum för sammanträdet fastställs till den 9 februari 

2021.  

Följande ärenden behöver behandlas vid detta sammanträde: 

• Årsrapport 2020 

• Anmälan av decembers delegationsbeslut  

• Individutskotten protokoll  

• Eventuella övriga handlingar och ärenden  

 

 

Det innebär att nämnderna formellt kan upphöra tidigast tre veckor efter att justerat 

protokoll är anslaget för sammanträdet i februari 2021. 

 

Information kring arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst 

De förtroendevalda i stadsdelsnämnden kommer att ersättas i form av arvode för detta 

sammanträde, och berörda har även möjlighet att begära ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Både arvode och eventuell ersättning ska rapporteras in snarast månaden 

efter, d v s mars 2021.   

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har inga åsikter om förslaget. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden 

fastställer sammanträdesdag till den 9 februari 2021.  

Praktiska detaljer 

Förvaltningen kan i skrivande stund inte ange var sammanträdet kommer att hållas med 

anledning av pågående omorganisation och dennes påverkan på fysiska lokaler. 

Förvaltningen återkommer snarast möjligt, och senast i samband med att kallelsen skickas 

ut, med information om tid och lokal för sammanträdet.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 
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Rickard Vidlund 

 

Tf stadsdelsdirektör 

 

Märta Lycken  

 

Sektorschef 

 

 


