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Tid: 15:00–19:10 
Plats: Angereds torg 13, Blå stället, stora scen 
Paragrafer:  252-274   

Närvarande 
Ledamöter 
Tjänstgörande ordförande Karolina Mildgrim (KD), Shadiye Heydari (S), 
Gunnar Barrvik (D), Kojo Ansah-Pewudie (L), Joel Abrahamsson (MP),  
Ing-Marie Fredér (D), Rebar Alnazar (V), Pernilla Börjesson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Marta Fernandez (V), Ellen Mitikka (S), Anita Karlmark (M) 

Övriga ersättare 
Vasile Sirbu (D), Mattias Gerdås (L), Ahmed Farah (MP), 
Martin Stigebrandt(D) t.o.m. § 271, Leon McManus (MP), Pedram Shirin Bolaghi (SD) 

 Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Rickard Vidlund, nämndsekreterare Cornelia Ennefors, 
nämndsekreterare Ulrika Andersson, sektorschef Arne Wiik, sektorschef Anna Hildesson, 
sektorschef Lotta Wikström, förvaltningscontroller Lena Litzén,  
ekonomi- och stabschef Emma Höjgaard, kommunikationschef Cornelia Dannert, 
kommunikatör Sophia Kristensson, enhetschef Ljiljana Hadrovic Bukera §§ 258-262, 
tillförordnad områdeschef Cecilia Hellström §§ 258-262, 
enhetschef Louise Parbring §263-271, enhetschef Lisa Pedersen §§ 263-274 

Personalföreträdare 
Patricia Reschiglian SACO 

Justeringsdag:   
Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2020-10- 
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§ 252  
Öppnande av sammanträdet 
Tjänstgörande ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 253  
Upprop 
Stadsdelsnämnden förrättar upprop. 

 

 

§ 254  
Val av justerare och tid för justering 
Stadsdelsnämnden uppdrar åt Shadiye Heydari (S) att tillsammans med tjänstgörande 
ordförande justera dagens protokoll. 
 
Datum för justering av protokollet fastställs till den 6 oktober 2020. 
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§ 255   
Fastställande av föredragningslistan 
6) Ärenden som omfattas av sekretess enligt 26 kap offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL) utgår.  

23) Anmälan av yrkanden ersätts med yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna gällande budgetjustering, anmält av Joel Abrahamsson (MP). 

Tjänstgörande ordförande Karolina Mildgrim (KD) anmäler följande yrkanden för 
behandling:  

24) Yrkande från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och 
Demokraterna gällande satsning på höst- och jullovsaktiviteter.  

25) Yrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och 
Demokraterna gällande bemanning och utbildning inom äldrevården.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered fastställer föredragningslistan med 
ovanstående ändringar.  

 

 

§ 256   
Anmälan om jäv 
Tjänstgörande ordförande Karolina Mildgrim (KD) informerar om att de som omfattas av 
jäv i något ärende vid dagens sammanträde ska anmäla det under denna punkt. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet samt noterar att ingen anmäler jäv.  
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§ 257 Dnr N131-0004/20 
Information med anledning av pandemin covid-19 
Kommunikationschef Cornelia Dannert informerar om Göteborgs Stads samlade 
lägesbild med anledning av pandemin covid-19 och nuläget i Angered.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 

 

 

§ 258 Dnr N131-0001/20 
Delårsrapport augusti 2020  
Stadsdelsförvaltningen har den 14 september 2020 tagit fram ett tjänsteutlåtande gällande 
delårsrapport augusti 2020 som beskriver det ekonomiska resultatet avseende 
befolkningsramen och resursnämndsramen till och med augusti 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner Delårsrapport augusti, 2020, 

med positivt resultat för befolkningsramen jämfört med budgeterat 
resultat på 55 577 tkr. Prognosen för helåret är 20 000 tkr och är i 
enlighet med nämndens tidigare beslut om nyttjande av eget kapital.  

2. Stadsdelsnämnden Angered godkänner Delårsrapport augusti, 2020, 
med ett positivt resultat för resursnämndsuppgifter jämfört med 
budgeterat resultat på 271 tkr. Prognosen för helåret är 0 tkr. 

 

Handling  
Tjänsteutlåtande den 14 september 2020  

Justering  
Omedelbar justering 
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§ 259 Dnr N131-0001/20 
Redovisning av kostnadsutvecklingen för köpt vård och 
boende 
Sektorschef Arne Wiik redovisar för kostnadsutvecklingen för köpt vård och boende 
inom socialtjänsten enligt uppdrag från stadsdelsnämnden den 24 september 2019. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 

 

 

§ 260 Dnr N131-0499/14 
Redovisning angående handläggningstider inom 
socialtjänsten 
Sektorschef Arne Wiik lämnar information om handläggningstider inom socialtjänsten 
enligt uppdrag från stadsdelsnämnden den 28 oktober 2014. 

Antalet ärenden där den lagstadgade utredningstiden överskridits är 12 stycken. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  
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§ 261 Dnr N131-0090/18 
Uppföljning av åtgärdsplan utifrån stadsrevisionens tidigare 
granskningar 
Stadsrevisionen granskar årligen om verksamheterna inom stadsdelsnämnden Angered 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Stadsdelsnämnden beslutade den 28 mars 2017 att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan för att åtgärda brister som stadsrevisionen lyft fram, samt att 
löpande på varje nämndsammanträde lämna en rapport om åtgärdernas status. 
Åtgärdsplanen uppdateras löpande när stadsrevisionen gör nya granskningar. 

Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningscontroller Lena Litzén en muntlig 
redovisning avseende uppföljning av åtgärdsplanen med anledning av stadsrevisionens 
tidigare granskningar.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar redovisningen avseende uppföljning 
av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens tidigare granskningar till 
protokollet. 

 

 

§ 262    
Information: fritidsgårdar 
Sektorschef Lotta Wikström och enhetschef Ljiljana Hadrovic Bukera informerar om 
fritidsgårdars syfte, stadsdelens fritidsgårdar och dess verksamheter.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagagandet av informationen till 
protokollet. 
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§ 263 Dnr N131-0217/20 
Yttrande över lokalbehovsplan vård- och omsorgsboende för 
äldre 2020 
Stadsdelsnämnden Angered ska yttra sig över förslag till Lokalbehovsplan vård- och 
omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid). 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker förslaget till Lokalbehovsplan vård- och 

omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, närtid och framtid), under förutsättning att 
synpunkterna under ”Förvaltningens bedömning” beaktas.  

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till resursnämnd Örgryte-Härlanda. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 1 september 2020 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda, resursnämnd för boendeplanering äldreomsorg 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Angered  
 

  

Protokoll nr 10/2020 
Stadsdelsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-09-22 

Göteborgs Stad Angered, protokoll 8 (16) 
   
   

§ 264 Dnr N131-0226/20 
Yttrande över Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende: förslag till bestämmelser rörande omedelbar 
placering, sekretess och skolgång 
Stadsdelsnämnden ska yttra sig över promemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande omedelbar placering, sekretess och 
skolgång (SOU 2017:112).  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker promemorian Stärkt barnrättsperspektiv 

för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland annat 
omedelbar placering, sekretess och skolgång. 

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder upprättat tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen som eget yttrande.  

Handling 
Tjänsteutlåtande den 28 augusti  

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 265 Dnr N131-0158/20 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 
gällande mötesplats Lövgärdet  
Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Göteborgs Kyrkliga stadsmission och 
Bräcke diakoni tagit fram ett förslag till överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) gällande mötesplats Lövgärdet. Målgruppen för insatsen är personer 
med psykisk ohälsa.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner överenskommelsen om idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) mellan stadsdelsnämnden Angered, Göteborgs Kyrkliga 
stadsmission och Bräcke diakoni gällande mötesplats Lövgärdet. 

2. Stadsdelsnämnden Angered delegerar till stadsdelsdirektören att underteckna 
överenskommelsen på nämndens vägnar. 

3. Stadsdelsnämnden beslutar att överenskommelsen ska gälla till och med den 31 
december 2023.  

Handling 
Tjänsteutlåtande den 4 september 2020. 

Yrkande 
Tjänstgörande ordförande Karolina Mildgrim (KD) yrkar på Kristdemokraternas, 
Moderaternas, Liberalernas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Socialdemokraternas, 
Demokraternas och Sverigedemokraternas vägnar bifall till tjänsteförslaget med den 
ändring att överenskommelsen ska gälla till och med den 31 december 2023.  

Justering 
Omedelbar justering. 
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§ 266 Dnr N131-0004/20 
Information om ny dokumenthanteringsplan  
Ekonomi- och stabschef Emma Höjgaard informerar om ny dokumenthanteringsplan. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  

 

 

§ 267   
Anmälan av postlista 
Postlistan för perioden 2020-08-15--2020-09-11 har varit utsänd till stadsdelsnämndens 
ledamöter och ersättare.  

Shadiye Heydari (S) ställer frågor med anledning av äldre ärendens närvaro i postlistan. 
Stabs- och ekonomichef Emma Höjgaard svarar.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av postlistan till 
protokollet.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Angered  
 

  

Protokoll nr 10/2020 
Stadsdelsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-09-22 

Göteborgs Stad Angered, protokoll 11 (16) 
   
   

§ 268   
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar 

Följande handlingar anmäls: 
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-20 § 6 

angående motion om att utarbeta en plan om att införa sex timmars arbetsdag i 
förskolan 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-20 § 3 
angående motion om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 
nämnder och bolag  

• Svar 2020-07-27 på skrivelse angående hemestertips 
• Svar 2020-07-27 på skrivelse angående klimatfrågan 
• Synpunkter registrerade i Synpunktshanteringsdatabasen 2020-08-15-2020-09-11 

Ing-Marie Fredér (D) ställer frågor med anledning av inkomna synpunkter på 
hemtjänsten. 

Pernilla Börjesson (SD) ställer frågor om kommande brukarenkät inom 
äldreomsorgen.  

Sektorschef Anna Hildesson svarar på frågorna.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar anmälan av inkomna och upprättade 
handlingar till protokollet. 
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§ 269 Dnr N131-0002/20 
Anmälan av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut anmäls: 
• Beslut av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterade 2020-08-04, 

2020-08-18 och 2020-09-01.  
• Beslut avseende anställning av personal under juli månad 2020, enligt 

förteckning. 
• Beslut av stadsdelsdirektören avseende begäran om expansionsanslag för köpt 

plats avseende bostad med särskild service vid LSS-omsorgen Riksvägen samt 
vid Attendo Kvarnhjulsvägen daterat 2020-09-14. 

• Beslut inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder under 
augusti månad 2020 enligt förteckning daterad 2020-08-24. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar anmälan av delegationsbesluten till 
protokollet.  

 

 

§ 270   
Rapport från stadsdelsnämndens presidium och råd 
Stadsdelsnämndens presidium och råd lämnar information om: 

• Samhällsbyggnadsrådet den 31 augusti 2020.  
• Information om rådande situation kopplat till gängkonflikt den 1 september 2020.  
• Interreligiösa rådet den 1 september 2020. 
• Möte med juryn för Angereds kultur- och föreningspris den 7 september 2020. 
• Möte med byggnadsnämndens presidium den 8 september 2020.   
• Pensionärsrådet den 9 september 2020.  
• Samhällsbyggnadsrådet den 17 september 2020.  
• Dialogmöte nordostsamverkan den 17 september 2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  
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§ 271 Dnr N131-0004/20 
Information från stadsdelsdirektören 
Förvaltningscontroller Lena Litzen informerar om ny nämndorganisation 2021.  

Sektorschef Lotta Wikström och enhetschef Louise Parbring informerar om sommarens 
aktiviteter 2020.   

Enhetschef Lisa Pedersén redovisar trygghetsarbetet i Angered. 

Sektorschef Anna Hildesson informerar om äldreomsorgen gällande svar till 
Vårdförbundet angående skyddsutrustning och hemtjänsten.  

Sektorschef Anna Hildesson informerar om äldreomsorgen gällande sjuksköterskor.  

Sektorschef Anna Hildesson informerar om ett kommande namnbyte på verksamheter.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  
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§ 272 Dnr N131-0281/20 
Yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna gällande budgetjustering 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har inkommit med ett yrkande 
gällande budgetjustering.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered bordlägger ärendet till nästkommande 
nämndsammanträde den 20 oktober 2020. 

Handling  
Yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna den 21 september 
2020, enligt bilaga 1 till protokollet.  

Yrkanden 
Joel Abrahamsson (MP) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde den 
20 oktober 2020.   

Kojo Ansah-Pewudie (L) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde den 
20 oktober 2020.   
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§ 273 Dnr N131-0283/20 
Yrkande från Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, 
Socialdemokraterna och Demokraterna gällande satsning på 
höst- och jullovsaktiviteter  
Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Demokraterna har 
inkommit med ett yrkande gällande höst- och jullovsaktiviteter 2020 för målgruppen barn 
och unga.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered uppdrar åt förvaltningen att avsätta 500 tkr 
från budgetreserven till höst- och jullovsaktiviteter 2020 för målgruppen 
barn och unga.  

Handling 
Yrkande från Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och 
Demokraterna den 22 september 2020, enligt bilaga 2 till protokollet. 

Yrkanden 
Kojo Ansah-Pewudie (L) yrkar bifall till yrkandet. 

Shadiye Heydari (S) yrkar bifall till yrkandet. 

Joel Abrahamsson (MP) yrkar bifall till yrkandet.  

Protokollsanteckning  
Joel Abrahamsson (MP) anmäler att han önskar bilägga protokollsanteckning:  

”Givet rådande omständigheter med kraftigt överskott i budget, pandemi och social oro 
vill vi understryka att en budgetändring på en halv miljon kronor är i minsta laget. 

Undertecknas 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet” 
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§ 274 Dnr N131-0284/20 
Yrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Demokraterna gällande 
bemanning och utbildning inom äldrevården  

Yrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och 
Demokraterna gällande bemanning och utbildning inom äldrevården.  
Beslut 

1. Direktören får i uppdrag att säkerställa den förstärkta bemanningen under resten 
av året. Om behov finns kan den förstärkas ytterligare med fler 
månadsanställningar. 

2. Direktören får i uppdrag att undersöka möjligheterna att höja andelen 
medarbetare i stadsdelen som genomgår regeringens pågående äldrelyft.  

3. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med hur 
genomförandet av arbetet planeras. 

Handling 
Yrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och 
Demokraterna gällande bemanning och utbildning inom äldrevården den 22 september, 
enligt bilaga 3 till protokollet.  

Yrkande 
Shadiye Heydari (S) yrkar bifall till yrkandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDN Angered  2020 sep 21 

Yrkande om budgetjustering 

 

Vi anser att nämndens budget skall förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och resultera i 

verksamheter som skapar så högt värde för Angereds invånare som möjligt. Med hänsyn till 

pandemins ekonomiska och sociala effekter, samt den sociala oron stadsdelen upplevt den 

senaste tiden anser vi därför att det är befogat att förvaltningen använder alla rimliga verktyg 

för att förstärka förebyggande insatser, öka tryggheten och förbättra tillvaron för boende, 

medarbetare och besökare i området.  

 

Vi yrkar därför att SDN Angered beslutar: 

 

- Att, med hänsyn till den begränsade disponibla tiden och de ekonomiska risker och 

ovissheter som råder under hösten, genomföra engångsinsatser som resulterar i ett 

budgetutfall närmare ett nollresultat.  

 

 

 

 

Yrkandet läggs av V, MP och S. 



2020-09-22 

Yrkande om satsning på höstlovsaktiviteter  
 

 

Aktiviteter för barn och unga under lov och ledigheter har en viktig trygghetsskapande 

funktion i vår stadsdel 

  

 

 

 

Vi yrkar därför:  

 

att stadsdelsnämnden Angered uppdrar åt förvaltningen att avsätta 500 tkr från 

budgetreserven till höst- och jullovsaktiviteter 2020 för målgruppen barn och 

unga.  

 

 

 

 

 

Karolina Mildgrim                           Anita Karlmark                    Kojo Ansah-Pewudie  

Kristdemokraterna                            Moderaterna                        Liberalerna  
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Yrkande om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen  

Förslag till beslut 
 

I stadsdelsnämnden 

1.  Direktören får i uppdrag att säkerställa den förstärkta bemanningen under resten 

av året. Om behov finns kan den förstärkas ytterligare med fler 

månadsanställningar. 

 

2. Direktören får i uppdrag att undersöka möjligheterna att höja andelen 

medarbetare i stadsdelen som genomgår regeringens pågående äldrelyft.  

 

3. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden 

med hur genomförandet av arbetet planeras. 

Yrkandet 
 
Under pandemin har det återigen bevisats att personalens insatser är den yttersta garanten 

för att välfärden fungerar. Välfärdspersonalen utgörs av kompetenta, utbildade 

medarbetare och staden har under sommaren lyckats vända den olyckliga trend som vi 

kunde se i våras då smittan härjade som värst på stadens äldreboenden. Det har vi gjort på 

grund av våra medarbetare. 

 

I maj i år tilldelades stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ett tillskott på 300 

miljoner i syfte att anställa fler, öka bemanningen och möjliggöra månads-, visstids- eller 

tillsvidareanställning av timavlönad personal med anledning av pandemin. Staden ska på 

detta sätt säkerställa en god välfärd och förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Göteborg 

har även fått ett ytterligare statligt tillskott för att stärka äldreomsorgen samt varit 

föremål, såsom alla Sveriges kommuner, för regeringens pågående äldrelyft. Regeringen 

föreslår dessutom i budgetpropositionen för 2021 att kommunerna får ett ytterligare 

tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som 

äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. Detta kommer betyda ytterligare 

möjligheter för staden och de nya socialnämnderna att fortsätta att satsa på en förbättrad 

arbetsmiljö och hållbar bemanning. 

 

Stadsdelsnämnden Angered  
  

  

Yrkande  

 

2020-09-22 

 

(Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, 

Liberalerna och Demokraterna) 

  

 



 

Stadsdelsnämnden 2 (2) 

   

   

 

Såsom läget i staden är nu riskerar stadsdelsnämnderna, mitt i en fortsatt pandemi och 

trots kommuncentrala beslut om att arbeta mycket aktivt med en mer hållbar bemanning 

och en förbättrad arbetsmiljö, att gå med överskott för innevarande år. Dessutom har 

endast 115 av de aviserade 457 platserna som Göteborgs stad har i äldrelyftet blivit 

besatta av medarbetare. Staden har tillfrågat 147 personer om deltagande i äldrelyftet. Vi 

vill se att de extra medel och erbjudande om utbildning som staden har fått verkligen 

används. Det är av yttersta vikt att, mot bakgrund av den ramförstärkning som är på väg 

och de medel som ännu inte använts, att dessa verkligen kommer till nytta för stadens 

medarbetare och brukare, till det som de är avsedda för.  

Direktören ska därför, med syfte att behålla de medarbetare som stadsdelen har redan har 

anställt samt ytterligare förbättra arbetsmiljön för anställda, månadsanställa fler och 

förstärka grundbemanningen inom stadsdelens äldreomsorg. Det finns ingen anledning att 

åter börja timanställda. Skälet för detta är många; alltifrån vikten av kontinuitet och 

kvalitet för de äldre till minskad risk för smittspridning. Förvaltningen ska även, som ett 

led i att förbättra arbetsmiljön, göra en arbetsmiljöinventering och vidta de åtgärder man 

anser behövs, såsom att rusta upp personalrum och genomföra inköp av arbetsredskap 

eller ytterligare skyddsutrustning. 

Fler anställda i stadsdelen ska också genomgå det pågående äldrelyftet. Staden och 

stadsdelen ska inte missa tillfället som nu ges att vidareutbilda och på det sättet behålla 

kompetent personal som så väl behövs inom äldreomsorgen. Den möjligheten som nu ges 

till staden ska inte slarvas bort.  

Det redan påbörjade arbete inom stadsdelsnämnden ska också fortgå och utvecklas. 

Direktören ska fortsatt arbeta för att anställa fler, öka bemanningen och möjliggöra 

månads-, visstids- eller tillsvidareanställning av timavlönad personal för att säkerställa en 

god välfärd och förbättra arbetsmiljön för de anställda. 
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