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Tid: 14:00–16.25  

Ajournering: 15:07-15:17 

Plats: Vågmästaregatan 1A, Piren 

Paragrafer:  150-174 

Närvarande 

Ledamöter 

Åke Björk (M) ordförande  

Simona Mohamsson (L) 1:e vice ordförande 

Johan Svensson (V) 2:e vice ordförande 

Håkan Hallengren (S) 

Jan Sylvan (D) 

Martin Nilsson (MP) 

Salam Kaskas (S) 

Kenneth Bernting (M) 

Marie-Louise Bergström (D)  

Sara Lindalen (V) 

Krista Femrell (SD) 

 

Övriga ersättare, medverkande via distans   

Felix Hendefors (M)                       §150-169 

Erik Norén (V)                               §150-169 

Mihkel Laks (D)                             §150-169 

Ellen Österberg (L)                         §150-169 

Pär Johansson (S)                           §150-169 

Sven Söderström (L)                      §150-169, närvarande i Piren §170-174 

Johannes Olsson (MP)                   §150-169 

  

Tjänstepersoner 

Rickard Vidlund, Jascha Marteleur, Katarina Meuller, Moa Ohlsson, Anna Malmcrona, 

Kamila Othman, Märta Lycken, Maria Berntsson, Oliwer de Paula. 

Personalföreträdare 

Sophie Ritzman (Kommunal)  
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Justeringsdag: 2020-06-29 
 

Underskrifter 

 

 

Anslag om justering av paragraf 153,156,158 2020-06-24. 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2020-06-29. 

 

 

  

Sekreterare 

Saga Alenäs 

 

 

 

Ordförande 

Åke Björk 

 

 

 

Justerande 

Johan Svensson 

 



 

 

Lundby 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 

Göteborgs Stad Lundby, protokoll 3 (27) 

   

   

§ 150   

Val av justerare 
 

Beslut 
Johan Svensson (V) utses att justera dagens protokoll. 
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§ 151   

Fastställande av dagordning 
 

Två ärenden på särskilda föredragningslistan gällande nedläggning av 

faderskapsutredning dras tillbaka av förvaltningen. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av två nya ärenden under övrigt:  

Yrkande från (L) angående socialtjänstens arbete mot narkotikadödlighet, bilaga 1.  

Yrkande från (MP) (V) angående kollektivtrafik på Ramberget, bilaga 2.  
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§ 152   

Anmälan om jäv 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden antecknar att ingen anmäler jäv under dagens sammanträde. 
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§ 153 N139-0397/20 

Genomförande av nämndsammanträden under särskilda 
omständigheter, reviderad 

Ärendet 
För att minska smittspridningen av covid-19 har arvodesberedningen gjort förtydligande 

och ställningstagande som möjliggör för stadsdelsnämnden att ompröva sitt beslut från i 

maj vad gäller förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande 

på distans för ersättare. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-06-15. 

Beslut 
1. Lundby stadsdelsnämnd beslutar att ersättare som deltar på distans är berättigade till 

förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst även om inte bildöverföring 

sker i realtid via Skype. Krav på ljudöverföring i realtid gäller fortsatt. 

2. Lundby stadsdelsnämnd beslutar att omedelbart justera ärendet. 
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§ 154   
 

Information från förvaltningen  

Covid-19  Katarina Meuller 

Social oro  Jascha Marteleur 

Lägesrapportering KS            Rickard Vidlund  

Ny nämndorganisation Moa Ohlsson 

Nyanländas boende Solveig Eldenholm                     

                 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 155 N139-0590/19 

Ekonomisk lägesrapport maj  
 

Ärendet  
Stadsdelsförvaltningen Lundby har upprättat ekonomisk lägesrapport per maj 2020 i 

enlighet med Göteborg Stads budget- och uppföljningsprocess. 

Budgetavvikelse till och med maj visar ett överskott på 11 921 tkr för befolkningsramen. 

Årets prognos totalt för stadsdelsnämnden är ett nollresultat. 

Samtidigt som förvaltningen redovisar nollprognos råder stor osäkerhet kring de 

ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. Prognosen är dock oförändrad jämfört 

med föregående rapport och förvaltningen bedömer att kostnadslättnader och ökad 

finansiering balanserar de högre kostnader som pandemin kan komma att medföra 2020. 

 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-05-28. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förvaltningens ekonomiska lägesrapport per maj 

2020. 
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§ 156 N139-0284/20 

Begäran 2020-03-30 om yttrande - Remiss Revidering av 
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning  
 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har remitterat förslag på revidering av Göteborgs Stads program 

för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2020-2026 med begäran om 

yttrande.  

Förvaltningen anser att förslaget på reviderat program är en generell förbättring jämfört 

med dess tidigare upplaga, men upplever samtidigt ett behov av ytterligare tillägg eller 

förtydliganden inom vissa avsnitt/rättighetsområden. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-05-15. 

Yttrande (SD) Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning, bilaga 3.  

 

Beslut 
1. Lundby stadsdelsnämnd översänder tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret 

som sitt yttrande. 

2. Lundby stadsdelsnämnd beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

3. Lundby stadsdelsnämnd antecknar yttrande från (SD) till protokollet. 

 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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§ 157 N139-0331/20 

Begäran 2020-04-17 om yttrande - Remiss från Trafikverket - 
Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden (TRV 2020/10282)  
 

Ärendet  
Trafikverket har i april 2020 översänt åtgärdsvalsstudie Lundbyleden till stadens 

förvaltningar för yttrande. Stadsledningskontoret ansvarar för att sammanställa 

förvaltningarnas svar till ett stadengemensamt yttrande. Stadsdelsförvaltningen svarar på 

remissens frågeställningar utifrån sociala och lokala perspektiv. 

Åtgärdsvalsstudien tar ett samlat grepp och skapar en helhetsbild kring den 

stadsutveckling som sker i området kring Lundbyleden och sätter denna stadsutveckling i 

relation till Lundbyledens funktion på kort, medellång och lång sikt i samklang med 

stadsutvecklingen. 

 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-04-20. 

Yrkande (S) ÅVS Lundbyleden, bilaga 4.  

Yrkande (D) angående Yttrande remiss från Trafikverket gällande Åtgärdsvalsstudie 

Lundbyleden, bilaga 5. 

Yrkanden 
Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till yrkande från (S). 

Jan Sylvan (D) yrkar bifall till yrkande från (D).  

Martin Nilsson (MP) yrkar avslag på yrkande från (D) och (S).  

Håkan Hallengren (S) yrkar att yrkande från (S) görs om till yttrande.  

Propositionsordning  
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkandet från (D) och finner att 

yrkandet har avslagits.  

Jan Sylvan (D) begär votering.  

Omröstning 1 
Godkänd voteringsproposition: ”Nej för bifall till yrkandet från Jan Sylvan och Ja för 

bifall till Martin Nilssons avslagsyrkande” 
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Simona Mohamsson (L), Johan Svensson (V), Håkan Hallengren (S), Martin Nilsson 

(MP), Salam Kaskas (S), Kenneth Bernting (M), Sara Lindalen (V), Åke Björk röstar Ja 

(8). 

Jan Sylvan (D), Marie-Louise Bergström (D), Krista Femrell (SD) röstar Nej (3). 

 

Propositionsordning  
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkandet från (S) och finner att yrkandet 

har avslagits. 

Håkan Hallengren (S) begär votering. 

 

Omröstning 2 
Godkänd voteringsproposition: ”Nej för bifall till yrkandet från Håkan Hallengren och Ja 

för bifall till Martin Nilssons avslagsyrkande” 

Simona Mohamsson (L), Johan Svensson (V), Jan Sylvan (D), Martin Nilsson (MP), 

Kenneth Bernting (M), Sara Lindalen (V), Krista Femrell (SD), Åke Björk (M) röstar Ja 

(8).  

Håkan Hallengren (S), Salam Kaskas (S), Marie-Louise Bergström (D) röstar Nej (3).  

Propositionsordning  
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkande från (S) och finner att yrkandet 

görs om till ett yttrande.  

 

Beslut 
1. Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden tillstyrks under förutsättning att framförda 

synpunkter beaktas. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till Stadsledningskontoret 

som sitt yttrande. 

3. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att avslå yrkandet från (D). 

4. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att avslå yrkandet från (S). 

5. Stadsdelsnämnden Lundby antecknar yttrande från (S) till protokollet.  

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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§ 158 N139-0471/20 

Remiss 2020-05-26 om alkoholservering,  Masala Lounge, 
Hjalmar Brantingsg 1-3 i Göteborg (Dnr 001-2020-00476) 
 

Ärendet  
Indian Station AB ansöker om serveringstillstånd för Masala Lounge på Hjalmar 

Brantingsgatan 1–3, 417 06 Göteborg. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för 

alkoholservering ska stadsdelsnämnden yttra sig om och hur ett serveringsställe med 

alkoholservering påverkar barn och ungdomar i stadsdelen samt informera om det till 

exempel finns känd missbruksproblematik i serveringsställets närhet.  

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-06-04. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Masala Lounges ansökan för servering. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till tillståndsenheten som  

eget yttrande i ärendet (Dnr 001-2020-00476). 

3. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Tillståndsenheten, socialresursförvaltning 
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§ 159 N139-0438/20 

Svar på skriftlig fråga om hur rutinerna ser ut vid dödsfall av 
brukare inom äldreomsorg   
 

Ärendet  
Redovisning av svar på frågor kring rutiner vid dödsfall inom äldreomsorg. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-05-27. 

Beslut 
Lundby stadsdelsnämnd antecknar informationen till protokollet. 
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§ 160 N139-0468/20 

Svar på yrkande angående åtgärder för att minska 
smittspridning och förbättra arbetsmiljö 
 

Ärendet  
Förvaltningen redovisar förslag på åtgärder för att minska smittspridning och stärka 

arbetsmiljön i verksamheterna äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och 

familjeomsorg och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkra en värdig vård vid 

livets slutskede inom äldreomsorgen.  

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-05-27. 

Tilläggsyrkande från (V) och (MP), bilaga 6.   

Yrkanden 

Johan Svensson (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från (V) och (MP). 

Simona Mohamsson (L) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från (V) och (MP)  

Propositionsordning  
Ordförande Åke björk ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet avslagits. 

Johan Svensson (V) begär votering. 

 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Nej för bifall till yrkandet från Johan Svensson och Ja 

för bifall till Simona Mohamssons avslagsyrkande” 

Simona Mohamsson (L), Jan Sylvan (D), Kenneth Bernting (M), Marie-Louise 

Bergström (D), Krista Femrell (SD), Åke Björk (M) röstar Ja (6). 

Johan Svensson (V), Håkan Hallengren (S), Martin Nilsson (MP), Salam Kaskas (S), Sara 

Lindalen (V) röstar Nej (5).  

 

Beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förslag på ramjusteringar.  

2. Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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3. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar uppdraget fullgjort.  

4. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att avslå tilläggsyrkandet från (V) (MP). 

 

Reservation 
Reservation från (V) noteras i protokollet.  
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§ 161 N139-0467/20 

Svar på yrkande angående smittspridning inom 
äldreomsorgen 
 

Ärendet  
Lundby stadsdelsnämnd beslutade om att förvaltningen får i uppdrag att följa upp de 

utbildningsinsatser som skett inom basal hygien och användandet av skyddsutrustning 

samt genomföra nödvändiga kompletterande åtgärder.  

I ärendet svarar förvaltningen på uppdraget.  

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-05-27 

Beslut 
Lundby stadsdelsnämnd antecknar informationen och förklarar uppdraget fullgjort. 
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§ 162 N139-0595/19 

Lundby stadsdelsnämnds sammanträdestider 2020 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden ändrar datum och tid för två av nämndsammanträdena 2020. Rickard 

Vidlund är stadsdelsdirektör i både Lundby och Angered. Två av nämndsammanträdena i 

Lundby krockar med nämndsammanträden i Angered. Lundby stadsdelsnämnd ändrar 

därför datum och tid på två av sina nämndsammanträden.  

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-06-03. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby ändrar datum och tid för sammanträden i september och 

november 2020 enligt tabellen nedan.  
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§ 163 N139-0733/19 

Antagande av ny delegationsordning för stadsdelsnämnden 
Lundby 2020-2022 
 

Ärendet  
Riksdagen har den 27 maj 2020 beslutat om ny lagstiftning för att öka skyddet mot 

hedersrelaterad brottslighet. I brottsbalken införs ett nytt brott, barnäktenskap. I lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) införs ett utreseförbud som ska 

skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. 

Ett utreseförbud ska utgöra dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla 

pass. Det blir straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.  

Förarbetena finns i propositionen 2019/20:131 ökat skydd mot hedersrelaterad 

brottslighet. 

Bestämmelserna om utreseförbud förs in i LVU-lagstiftningen och förfarandet och 

ansvarsfördelningen mellan socialnämnd och förvaltningsrätt är desamma som vid andra 

ärenden enligt LVU. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2020. 

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver delegationsordningen kompletteras.  

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-06-04. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby delegerar beslutanderätten till individutskottet i 

ärenden om ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och 

upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU, beslut om tillfälligt utreseförbud 

enligt 31 d § LVU, upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU samt 

undantag från utreseförbud enligt 31 i § LVU.  
 

2. Stadsdelsnämnden Lundby förordnar om samt delegerar beslutanderätten till 

Simona Mohamsson (L), Sara Lindalen (V), Åke Björk (M), Håkan Hallengren 

(S), Kenneth Bernting (M), Salam Kaskas (S) och Marie-Louise Bergström (D) i 

ärenden om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU samt upphörande av 

tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU som är så brådskande att 

individutskottets beslut inte kan avvaktas. 
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§ 164  N139-0566/20 

Yrkande från (L) angående socialtjänstens arbete mot 
narkotikadödlighet  

Ärendet  
Yrkande från (L) angående socialtjänstens arbete mot narkotikadödlighet. 

Handling 
Yrkande i rubricerat ärende daterat 2020-06-17, bilaga 1. 

Yrkande 
Simona Mohamsson (L), Martin Nilsson (MP), Krista Femrell (SD) yrkar bifall till 

yrkande från (L).  

 

Salam Kaskas (S) yrkar avslag på yrkandet från (L).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet 

bifallits. 

 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att bifalla yrkandet från (L).  

2. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka 

möjligheten för socialtjänstens 

medarbetare som arbetar med människor i riskzon för överdos får tillgång till motgift 

för överdoser. 

3. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka 

möjligheten för socialtjänstens 

medarbetare som arbetar med människor i riskzon för överdos får utbildning i 

användandet av preparat mot överdoser. 
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§ 165  N139-0581/20 

Yrkande från (MP) (V) angående kollektivtrafik på Ramberget  

Ärendet  
Yrkande från (MP) (V) angående kollektivtrafik på Ramberget. 

Handling 
Yrkande (MP) (V) i rubricerat ärende, bilaga 2.  

Yttrande (M) i rubricerat ärende, 2020-06-23, bilaga 7. 

Yrkande 
Martin Nilsson (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V).  

Åke Björk (M) yrkar avslag på yrkandet från (MP) och (V).  

Simona Mohamsson (L) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet 

avslagits. 

Martin Nilsson (MP) begär votering. 

Omröstning  

Godkänd voteringsproposition: ”Nej för bifall till yrkandet från Martin Nilsson och Ja för 

bifall till Åke Björks avslagsyrkande” 

Jan Sylvan (D), Kenneth Bernting (M), Marie-Louise Bergström (D), Krista Femrell 

(SD), Åke Björk (M) röstar Ja (5).  

Simona Mohamsson (L), Johan Svensson (V), Håkan Hallengren (S), Martin Nilsson 

(MP), Salam Kaskas (S), Sara Lindalen (V) röstar Nej (6).  
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Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att bifalla yrkandet från (MP) (V).  

2.Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att hemställa till Västtrafiks styrelse att införa 

kollektivtrafik till Ramberget under sommartidtabell, förslagsvis från och med sommaren 

2021. 

3.Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att hemställa till styrelsen för Keillers park att 

fortsatt överväga ytterligare reglering av fordonstrafiken på Ramberget för ökad trygghet 

och säkerhet. 

Reservation 
Reservation från (M) noteras i protokollet.  

Protokollsutdrag skickas till 
Västtrafiks styrelse och styrelsen för Keillers park.  
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§ 166   

Anmälan av postlista 
 

Ärendet  
Postlistan för perioden 2020-05-13 till och med 2020-06-09 redovisas. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 167   

Anmälan av delegationsbeslut 
 

IFO/FH 

 

• Delegation av beslutanderätt IFO-FH, M.V. 2020-05-20–2023-05-20. 

• Delegation av beslutanderätt IFO-FH, M.L. 2020-05-20–2023-05-20. 

• Delegation av attestbehörighet IFO-FH, M.G. 2020-05-20–2023-05-20. 

• Beslut 2020-05-12 från IVO, tillsyn med anledning av Covid-19, IFO-FH, BmSS 

Myntgatan. 

• Delegationsbeslut 2020-05-08, Avslag på begäran om avvikelserapporter. 

• Delegationsbeslut 2020-05-25, Avslag på begäran från Faktum om handlingar inom IFO-

FH gällande orosanmälningar. 

• Delegationsbeslut 2020-06-04, Avslag på begäran från enskild om handling gällande 

direktåtkomst för Intraservice. 

 

Äldreomsorg 

• Delegation av attestbehörighet Hemtjänst LOV ny ordinarie, C.B. 2020-05-11–2022-12-

31.  

• Delegation av attestbehörighet Hemtjänst ej LOV ny ordinarie, Omsorgshandledare, C.B. 

2020-05-11–2022-12-31. 

• Delegation av attestbehörighet Hemtjänst ej LOV, It-ambassadör ny ordinarie, C.B. 2020-

05-11–2022-12-31. 

• Delegation av attestbehörighet Hemtjänst ej LOV, Lundby Covid-19, V.A. 2020-05-11–

2022-12-31. 

• Delegation av attestbehörighet Hemtjänst ej LOV, Förebyggande folkhälsa ny ersättare, 

C.B. 2020-05-11–2022-12-31.  

• Delegation av attestbehörighet Hemtjänst ej LOV, Mötesplats Vintergatan ny ersättare, 

C.B. 2020-05-11–2022-12-31.  

• Beslut 2020-05-12 från IVO, tillsyn med anledning av Covid-19, ÄO-HS, Hemtjänst. 

• Beslut 2020-05-12 från IVO, tillsyn med anledning av Covid-19, ÄO-HS, äldreboendet 

Byalagsgatan 3. 

• Beslut 2020-05-12 från IVO, tillsyn med anledning av Covid-19, ÄO-HS, äldreboendet 

Fyrväpplingsgatan. 
 

 

Stödfunktioner 

• Tillämpningsbeslut 2020-05-15, rörande handlingar som uppkommer i Medidoc, 

inklusive en bilaga. 

• Delegationsbeslut 2020-05-20, Tillsättning av tillförordnad stadsdelsdirektör under 

ledighet. 
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• Delegationsbeslut om ersättare för tillförordnad stadsdelsdirektör under ledighet 2020-06-

09. 

• Delegationsbeslut om ersättare för tillförordnad stadsdelsdirektör under ledighet 2020-07-

06-2020-07-31.  

 

 

Kultur och fritid 

• Delegationsbeslut 2020-05-25 om investering genom tillgänglighetsanpassning av lokal 

på Myntgatan 18. 

 

 

Beslut  
Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 168   

Anmälan av facklig verksamhet 
 

Följande protokoll redovisas:  

• FSG, 2020-05-20 

• FSG, extra 2020-04-29 

• FSG, extra 2020-06-22 

• LSG, extra ÄO-HS 2020-04-29 

• LSG, intern service 2020-05-11 

• LSG, Kultur och fritid 2020-05-11 

• LSG, IFO/FH 2020-05-11 

• LSG, ÄO-HS 2020-05-11 

• LSG, Stödfunktionerna 2020-05-12 

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 169   

Anmälan av protokoll samordningsförbundet, Lundby 
pensionärsråd och Lundby funktionshinderråd 
 

Följande protokoll redovisas:  

• BRÅ 2020-02-25, inklusive 2 bilagor  

 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  
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§ 170   

Avslutning av öppna sammanträdet 
Jan Sylvan (D) informerar om en flytande båtmässa i Eriksberg i april 2021 som kommer 

att ingå i Göteborgs 400-års jubileum.   

Ordförande Åke Björk önskar nämnden och förvaltningen en glad sommar. Nämnden 

önskar ordförande detsamma. 

Beslut 
Ordförande Åke Björk (M) förklarar den öppna delen av sammanträdet avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


