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Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, protokoll 1 (6) 

Tid: 13:00–15:00 

Plats: TEAMS 

Paragrafer: 1 - 12 

Närvarande 

Ledamöter 

Jörgen Knudtzon   (KD), ordförande 

Marie Brynolfsson  (V)    

Marina Johansson  (S) 

Britt Olsson     (M) 

Ingvar Andersson   (MP)  

Zaidi Folias   SKPF 

Anna-Lena Stjernlöf  SKPF 

Olof Jacobsson  SKPF 

Gerda Svendsen  SKPF                                 ej närvarande 

Ingela Ekholm  PRO                                   ej närvarande 

Sven Carlsson  PRO 

Tommy Emanuelsson  PRO 

Lena Gustafsson   SPF Seniorerna                  ej närvarande 

Ewa Erikson    SPF Seniorerna 

Karl Gunnar Nordanstad  RPG 

 

Siw Wittgren Ahl   (S) 

Monica Påhlsson   (L)  

Ulf Johansson  SKPF 

Ingalill Alsterlind  SKPF  ej närvarande 

Annelie Sjökvist  SKPF  ej närvarande 

Yvonne Haglund  SKPF 

Solvig Sjöholm  PRO 

Birgitta Ljungström- Bengtsson PRO 

Charlotte Kaurin  PRO 

Britt Johansson   SPF Seniorerna 

Madeleine Jacobsson   SPF Seniorerna 

Kerstin Ekberg          RPG 

Adjungerade 

Anneli Ylijärvi  sv- fi pensionärer Gbg.   ej närvarande 

Simo Sinkkonen  SEKL      ej närvarande 
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Adjungerade 

Elisabet Lann  KS 

Christina Norman                                     Funktionsstöd ej närvarande 

Justeringsdag: ÅÅÅÅ-MM-DD 
 

Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf X åååå-mm-dd (använd detta vid omedelbar justering) 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den åååå-mm-dd 
  

Sekreterare 

Marina Nenye 

  

 

Ordförande 

Jörgen Knudtzon 

  

Justerande 

Sven Carlsson 
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§   1 Mötets öppnande 

§   2 Val av justerare 
Sven Carlsson utses till justerare. 

§   3 Fastställande av dagordning 
Tillägg under övriga frågor: 

• Skrivelse gällande offentliga toaletter. 

• Skrivelse gällande P-avgifter. 

•  
Föreslagen dagordning fastställs.  

§   4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll fastställs.  

§   5 Rapporter 
Från KS, Elisabet Lann 

Vid förra KS behandlades en motion gällande utemiljöer och trädgårdar till vård- och 

omsorgsboenden samt bostäder med särskild service. Det pågår en kartläggning om att se 

över dessa miljöer. KS har beslutat att kartläggningen ska kompletteras med ett 

kostnadsförslag. Frågan behöver utredas huruvida detta eventuellt kan påverka hyrorna i 

dessa boenden. Ordförande informerade att han via Erica Thulin Manderhjelm reagerat på 

att denna fråga inte sänts på remiss till GPR. Ansvarig tjänsteman på SLK förklarade att 

det var ett misstag, och bad om ursäkt. Inom SLK pågår arbete för att utveckla och 

förbättra rutiner för att remittera ärenden till stadens råd på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt.  

Vidare informeras om att KS tagit beslut om en om- och tillbyggnad av Göteborgs 

konstmuseum. 

Angående rapport om LOV i hemtjänst så visar det sig att det finns vissa svårigheter i 

Göteborgsmodellen då den ställer höga krav på tekniskt IT-system vilket i sig leder till 

höga kostnader. De höga och detaljerade kraven sammanfaller inte nödvändigtvis med 

kvalitet i vården och omsorgen. Trots detta har anmälningarna inte handlat om själva 

vården och omsorgen utan tex om brister vad gäller utrymme för personalens möjligheter 

till ombyte av kläder. Det har visat sig att det är svårt att få hemtjänsten att gå runt rent 

ekonomiskt och det gör det inte hos kommunen heller utan räddas av skattemedel. Då 

endast incheckad tid utförd hos brukaren ersätts betyder det att kringtiden (resor, 

dokumentation) inte ersätts. Små som större utförare har fått lägga ner sina verksamheter. 
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Kunder som anlitat privata utförare och som lagt ner sin verksamhet blir erbjuden 

hemtjänst via kommunen om kunden inte väljer en annan privat utförare. Rådet efterlyser 

aktuell statistik vad gäller antal utförare, hur många utförare som avslutat sin verksamhet 

och hur många kunder anlitar kommun respektive privata utförare. Det finns 11 utförare i 

dagsläget men Elisabet Lann kan återkomma med mer specifika siffror under hösten. 

Elisabet Lann kommer även att återkomma med siffror gällande hur stor andel 

administrationen upptar av kommunens kostnader vad gäller hemtjänst. Enligt inspel av 

Marina Johansson har kommunal hemtjänst ett stort underskott. Hon berättar att det pågår 

en översyn om ersättningsmodellen. Hon anser också att det är viktigt att få fram en %-

sats vad gäller administrationen kring hemtjänst och att största delen av pengarna ska vara 

riktade till vård och omsorg medan administration ska vara ett stöd till detsamma. Marina 

Johansson berättar även att i rapporten om LOV framgår att företag väljer bort 

äldre/enskilda ärenden och att det vore bra att veta vad detta kan bero på. 

§   6 Diskussion om ÄVO och utformning av 
råd 
Elisabet Lann berättar att förvaltningen haft dialog med representanter och organisationer 

om upplägget med 4 lokala råd med representation av två politiker i varje råd. Detta 

upplägg skulle bli svårt för politiken eftersom det skulle bli svårt att bemanna från 

politiskt håll. Risken är då att man tar in personer utanför nämnden. Presidiet ser att 

personer som inte har insyn i nämndärendet, eller personer som inte är sakkunniga, leder 

till missnöje. 1 råd med lokala representanter för att hålla en god kvalitet skulle uppfylla 

syftet av ett dylikt råd. Det kommer en önskan från rådet om 1 råd kopplat till ÄVO 

nämnden. I dagsläget är det 11 ordinarie i nämnden och 11 ersättare.  

Frågan om ÄVO och utformningen av råd tas upp 1/11 och Elisabet Lann tar med sig 

inspel från dagens möte. 

§   7 Brukarundersökning/brukarrevision  
Christina Norman, Göteborgs Stad funktionsstöd 

Christina Norman närvarade ej på mötet.  

§   8 Remisser att besvara/ val av 
arbetsgrupper 
 

a. Remiss - Kommuner mot brott (SOU 2021-49) (omedelbar 

justering 211008) : antas och skickas. /expedierat/ETM 

 

b. Remiss av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande 

nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler  
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Att utse arbetsgrupp, svar senast 21-12-31. 

Rådet anser att det behövs expertkunskap i frågan. Rådet 

flyttar frågan till AU. 

 

 

§   9 Information för spridning till 
pensionärsorganisationerna 

Försök inte lura mig | Polismyndigheten (polisen.se) 
Polisen har tagit fram utbildningspaketet i samarbete med PRO, SPF 

Seniorerna och Brottsofferjouren. 

Det finns positiva erfarenhet av att använda utbildningspaketet och det har varit 

både uppskatta och lärorikt. Organisationerna distribuerar informationen vidare 

till sina medlemmar. 

§   10 Övriga frågor 
 

Presenterades en skrivelse från de fyra pensionärsorganisationerna angående 

aviserad avgiftsbeläggning av offentliga toaletter.  

Beslut: Skrivelsen skickas till KS och Park och natur. Rådsmedlemmarna vill ta del av 

skrivelsen i skriftlig form och den kommer att distribueras till alla. 

Fråga om betalning av P-avgifter lyfts. Förslag till skrivelse sänds via mail ut till samtliga 

rådsmedlemmar efter sammanträdet.  

Beslut: Frågan om P-avgifterna skickas till AU. 

§   11 Mötets avslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
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