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Tid: 15:00-16:35 

Plats: kulturhuset Vingen (biograf ”Måsen”), Amhults torg 7 

Paragrafer: 295-313 

Närvarande 

Ledamöter 

Rickard Eriksson (M) Ordförande        

Birgitta Ling Fransson (L) Förste vice ordförande                                                                                

Andreas Hernbo (MP) Andre vice ordförande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Anders Torwald (D) §§ 295-300, 302-313 

Oskar Holm (M)                                                                                                                                  

Patrik Helgeson (V)                                                                                                                          

Ledamöter på distans 

Christer Gustafsson (S) 

Karin Johansson (V) §§ 295-300, 302-313 

Eva Svensson (D) 

Tjänstgörande ersättare 

Bert Olsson (M) § 301 

Gladys Velarde (S) 

Mikael Karlsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare på distans 

Abdullahi Mohamed (MP) § 301 

Övriga ersättare 

Bert Olsson (M) §§ 295-300, 302-313 

Anita Kjessler (L) 

Mait Hjertkvist (M) 

Övriga ersättare på distans 

Abdullahi Mohamed (MP) §§ 295-300, 302-313 

Ingrid Bergman (MP) 

Övriga närvarande på distans (Ej tjänstgörande) 

Özlem Sigirci (V) 

Övriga närvarande 

Stadsdelsdirektör Sergio Garay, kanslichef Johanna Olsson Marshall, nämndsekreterare 

Emma Eriksson, nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg, administratör Marianne 

Dulén 

Övriga närvarande på distans 

Sektorchef Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder Monica Sörensson, tf 

sektorchef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Petra Matsson, sektorchef Kultur och 

service Michael Göransson, förvaltningscontroller Åsa Svensson, stabschef Lile P 
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Boschewska, tf kommunikationschef Åsa Henskog, Utvecklingsledare Folkhälsa Ann  

Eriksson §§ 295-305, SSPF-samordnare Susanna Nolin §§ 295-305 

Personalföreträdare på distans 

Erén Andersson (SACO), Cecilia Jähnke (TCO/Vision) 

 

 

Justeringsdag: 2020-12-15 
 

Underskrifter 

 
 
 
 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
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§ 295   

Upprop av ledamöter och ersättare. 
Nämndsekreterare Viktor Jakobsson Rikenberg ropar upp ledamöter och ersättare som 

har kallats till stadsdelsnämndens sammanträde den 8 december 2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att uppropet antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 296   

Fastställande av dagordning. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) meddelar att stadsdelsdirektör Sergio Garay kommer 

att informera om sin anställning under punkt 17 ”Stadsdelsdirektörens information” (§ 

311) i dagordningen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av information gällande 

punkt 17 ”Stadsdelsdirektörens information”. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att dagordningen fastställs med det ovanstående 

tillägget. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 297   

Val av protokolljusterande samt tid och plats för justering av 
protokoll. 
Protokollet från sammanträdet den 8 december 2020 ska enligt reglemente för Göteborgs 

stadsdelsnämnder justeras av ordförande och en ledamot. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden utser andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) att jämte 

ordförande Rickard Eriksson (M) justera protokollet. Tid fastställs till klockan 

13:00, datum till den 15 december 2020 och plats till Höstvädersgatan 1. 

Yrkanden 
Gladys Velarde (S) yrkar att andre vice ordförande Andreas Hernbo (MP) jämte ord-

förande Rickard Eriksson (M) ska justera dagens protokoll. 

Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att tid fastställs till klockan 13:00, datum till den 

15 december 2020 och plats till Höstvädersgatan 1. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 298   

Anmälan av jäv. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något 

ärende på sammanträdet den 8 december 2020 kan anmäla det under denna punkt. 

Anders Torwald (D) anmäler jäv under punkt 7 ”Anmälan av protokoll från 

stadsdelsnämndens individutskott” (§ 301) i dagordningen.  

Karin Johansson (V) anmäler jäv under punkt 7 ”Anmälan av protokoll från 

stadsdelsnämndens individutskott” (§ 301) i dagordningen.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar Anders Torwalds (D) och Karin Johanssons (V) 

anmälan av jäv till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att anmälan av jäv antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 299   

Anmälan av delegationsbeslut. 
Vid sammanträdet den 8 december 2020 anmäls följande fattade delegationsbeslut till 

stadsdelsnämnden: 

Fastställande av förteckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar (N138-

0555/20) 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av ovanstående delegationsbeslut till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att delegationsbeslutet antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 300   

Anmälan av ordförandebeslut. 
Vid sammanträdet den 8 december 2020 anmäls följande fattade ordförandebeslut: 

Medgivande av rätt för personalföreträdare, media och tjänstemän att delta på distans på 

sammanträdet den 8 december 2020 (N138-0559/19) 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av ovanstående ordförandebeslut till 

protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att ordförandebeslutet antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 301   

Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens individutskott. 
Vid sammanträdet den 8 december 2020 anmäls följande upprättade protokoll från 

stadsdelsnämndens individutskott till stadsdelsnämnden: 

SDN IU protokoll 2020-10-23 

SDN IU protokoll 2020-10-28 

SDN IU protokoll 2020-11-11 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens 

individutskott till protokollet. 

Jäv 
Anders Torwald (D) anmäler jäv och deltar inte under ärendet. Karin Johansson (V) 

anmäler jäv och deltar inte under ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att individutskottets protokoll antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 302   

Inkomna skrivelser och handlingar. 
Vid sammanträdet den 8 december 2020 föreligger följande inkomna skrivelser och andra 

angelägna handlingar för stadsdelsnämnden: 

SDN Västra Hisingens presidium 

Anteckningar från möte 2020-11-24 

Anteckningar från presidiedialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg 2020-11-

24 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

Protokoll från möte 2020-12-01 

Samhällsbyggnadsrådet 

Anteckningar från möte 2020-11-19 

Postlista från förvaltningens diarium (N138-) 

Postlista 2020-11-09 – 2020-11-30 

Kommunstyrelsen 

Snabbprotokoll 2020-11-25 

Övrigt 

Handlingsplan för folkhälsoinsatser i Västra Hisingen 2020 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna skrivelser och andra angelägna handlingar 

till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att skrivelserna och handlingarna antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 303, N138-0312/16 

Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Västra Hisingen 
2021-2022. 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen och Göteborgs Hälso- och Sjukvårdsnämnd har ett 

samverkansavtal om befolkningsinriktat folkhälsoarbete i stadsdelen från 2017, som 

gäller till och med den 31 december 2020. Ett nytt samverkansavtal behöver därför 

tecknas för de kommande åren. Detta reglerar åtaganden, organisation och inriktning för 

samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna.  

Utvecklingsledare Folkhälsa Ann Eriksson föredrar ärendet inför stadsdelsnämnden. 

Information utgår om vilka verksamheter och projekt som bedrivs inom ramen för det 

gällande folkhälsoavtalet. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen 

Västra Hisingen för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 under förutsättning att 

likalydande beslut fattas av Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd.  

2. Stadsdelsnämnden bevilja finansiering av avtalet med 1 133 220 kr per år (50% 

av total finansiering) under avtalsperioden.  

3. Stadsdelsnämnden översänder beslutet till Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Göteborg.  

4. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades på stadsdelsnämndens sammanträde den 17 november 2020 § 278. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 30 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två 

tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 

Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i stadsdelen Västra Hisingen för perioden 2021-

01-01 till 2022-12-31 under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs 

Hälso- och sjukvårdsnämnd, beviljar finansiering av avtalet med 1 133 220 kr per år 

(50% av total finansiering) under avtalsperioden, översänder beslutet till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden Göteborg och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 

godkänna avtalet om folkhälsoinsatser i stadsdelen.  

Justering 
Den 8 december 2020. 
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Forts § 303 

Protokollsutdrag skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg. 
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§ 304, N138-0124/20 

Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
föreningen Passalen 2021. 
För närvarande finns ett idéburet offentligt partnerskap med föreningen Passalen, som ska 

förlängas till och med 2021. Syftet med partnerskapet är att stötta barn och unga med 

funktionsnedsättning att ta del av det ordinarie fritidsutbudet i staden. Arbetet sker enligt 

metoden Integrerad Area som utgör olika stödinsatser som möjliggör delaktighet för 

målgruppen.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden förlänger innevarande Idéburet offentligt partnerskap med 

föreningen Passalen (org nr 802431-5312) till och med den 31 december 2021. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 20 november 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med två 

tillhörande bilagor. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förlänger inne-

varande Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Passalen (org nr 802431-5312) 

till och med den 31 december 2021. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 

förlänga innevarande avtal med föreningen Passalen. 

Justering 
Den 15 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Föreningen Passalen. 
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§ 305   

Information om krisstödets arbete vid särskilda händelser i 
stadsdelen. 
SSPF-koordinator Susanna Nolin informerar om arbetet i stadsdelen. Krisstödet har sin 

utgångspunkt i skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) som arbetar tillsammans för att 

fånga upp unga med riskbeteende kopplat till kriminalitet. Vid särskilda händelser finns 

dock personal från krisstödet på plats ute i anslutning till händelserna, så snart som 

möjligt. Syftet är att visa för allmänheten att stadsdelsförvaltningen är närvarande och är 

tillgängliga för frågor. Personalen är väl synliga med reflexvästar så att invånare ska 

känna sig manade att ta kontakt, men personal kan även själva ta kontakt med invånare.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar krisstödets information om arbetet vid särskilda 

händelser i stadsdelen till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att krisstödets information antecknas till 

protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 306, N138-0085/20 

Ekonomisk lägesrapport januari-november 2020. 
I enlighet med Kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämndens rapporteringsplan 

har en ekonomisk lägesrapport upprättats. Här ingår ekonomiskt utfall för perioden och 

prognos för helåret samt extra månadsuppföljning. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner ekonomisk lägesrapport januari-november 2020. 

2. Stadsdelsnämnden tar del av informationen i Extra månadsuppföljning november 

2020. 

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 7 december 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 

tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 

ekonomisk lägesrapport januari-november 2020, tar del av informationen i Extra månads-

uppföljning november 2020 och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 

godkänna ekonomisk lägesrapport januari-november 2020. 

Justering 
Den 8 december 2020. 
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§ 307, N138-0475/20 

Patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård 2020. 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet 

är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorg samt 

hälso- och sjukvård och funktionshinderverksamheten 2020. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 26 oktober 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 

tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 

patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och funktionshinder-

verksamheten 2020. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 

godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2020 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 308, N138-0549/20 

Yttrande gällande ordförandebeslut och åtgärder relaterade 
till covid-19-pandemin. 
Stadsdelsnämndens ordförande har genom ordförandebeslut daterat den 12 november 

2020 gett stadsdelsförvaltningen ett antal uppdrag med hänvisning till pågående pandemi. 

Uppdragen berör överanställning, kohortvård, bemanningsrörlighet mellan verksamheter, 

specialistteam, grundläggande kompetens och differentiering av arbetsuppgifter. 

Beslut  
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande angående vidtagna åtgärder 

med hänvisning till pågående covid-19-pandemi. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 19 november 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 

tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 

förvaltningens yttrande angående vidtagna åtgärder med hänvisning till pågående covid-

19-pandemi. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 

godkänna yttrandet om vidtagna åtgärder.  

Justering 
Den 15 december 2020.  
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§ 309, N138-0522/20 

Redovisning gällande begäran från Inspektionen för vård och 
omsorg att inkomma med uppgifter kopplade till hanteringen 
av covid-19.  
Med anledning av utbrottet av covid-19 i Sverige genomför Inspektionen för vård och 

omsorg en tillsynsinsats för att granska hur kommunen, under utbrottet av covid-19, 

tillgodoser behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. Tillsynen riktar sig 

mot samtliga kommuner i landet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om Inspektionen för vård och 

omsorgs granskning till protokollet. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 19 november 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 

tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antecknar 

informationen om Inspektionen för vård och omsorgs granskning till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 

anteckna informationen om granskningen till protokollet.  

Justering 
Den 15 december 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Västra Hisingen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-12-08 

Göteborgs Stad [Västra Hisingen], protokoll 19 (22) 

   

   

§ 310, N138-0003/20 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020-12-08. 
Redovisningen av till stadsdelsförvaltningen inkomna synpunkter sker inför 

stadsdelsnämnden varje ordinarie sammanträde. Under perioden har sex synpunkter 

inkommit, och samtliga har besvarats.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar inkomna synpunkter till protokollet. 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 23 november 2020 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 

tillhörande bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antecknar in-

komna synpunkter till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag att 

anteckna synpunkterna till protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020.  
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§ 311   

Stadsdelsdirektörens information. 
Stadsdelsdirektör Sergio Garay informerar om att smittspridningen av covid-19 i 

samhället är fortsatt stor. Både anställda och invånare har i högre grad än tidigare 

konstaterats vara smittade av sjukdomen. När det gäller äldreboenden så har stadsdels-

förvaltningarna i staden vidtagit vissa åtgärder och restriktioner, vilket nu har överklagats 

av en privatperson. Förvaltningsrätten kommer att ta ställning till om de vidtagna 

åtgärderna är att betrakta som ett reellt besöksförbud eller ej. Dock kommer Folkhälso-

myndigheten ges rätt att fatta beslut om lokala besöksförbud på äldreboenden, men det är 

oklart om staden kommer att uppfylla de kriterier som ställs för att detta ska kunna 

beviljas. För närvarande är ett tjugotal boende bekräftats smittade av covid-19 i staden.  

Stadsdelsdirektör Sergio Garay meddelar slutligen att han har sagt upp sig från sin tjänst 

som stadsdelsdirektör, från och med årsskiftet. Halmstad kommun har beslutat att anställa 

honom som förvaltningschef för Hemvårdsförvaltningen (Äldreomsorg samt Hälso- och 

sjukvård), med start i januari 2021. Stadsdelsdirektör Sergio Garay tackar stadsdels-

nämnden för ett gott samarbete. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar stadsdelsdirektörens information om covid-19 och 

dennes uppsägning till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att stadsdelsdirektörens information antecknas 

till protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 
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§ 312   

Information om stadsdelsnämndernas framtida organisation. 
Stadsdelsdirektör Sergio Garay informerar om att det enbart är ett fåtal chefer i stadsdels-

förvaltningen som ännu inte har fått ett arbete i någon av de nya förvaltningarna i staden 

eller i någon annan kommun. De nya förvaltningarna får inte rekrytera chefer externt utan 

att först stämma av eventuella chefstjänster mot de nu övertaliga cheferna. Om en chef 

väljer att tacka nej till ett skäligt erbjudande från någon av de nya förvaltningarna, blir 

denne föremål för uppsägning.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar informationen om stadsdelsnämndernas framtida 

organisation gällande övertaliga chefer till protokollet.  

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen om omorganisationen 

antecknas till protokollet. 

Justering 
De 15 december 2020. 
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§ 313   

Övrigt. 
Ordförande Rickard Eriksson (M) tackar stadsdelsnämnden för ett gott samarbete under 

året. Det har varit stora och viktiga områden såsom äldreomsorg som man har haft ansvar 

för, och det har varit många svåra beslut att fatta. I stadsdelen har man även gjort en 

tydlig uppryckning i trygghetsarbetet. Alla i stadsdelsnämnden har haft Västra Hisingens 

bästa för ögonen under året som har gått, och man har lyckats enas i många frågor.  

Stadsdelsnämnden tackar ordförande Rickard Eriksson (M) för ett gott ordförandeskap 

under året. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar övrig information ovan till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar att informationen antecknas till protokollet. 

Justering 
Den 15 december 2020. 

 


