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Anmälan om mottagna donationer  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

Med uttalande av Göteborgs Stads tacksamhet för de mottagna donationerna, får 
kommunstyrelsens sekreterare i uppdrag att skriva in donationerna till 
stadsdelsnämnderna Angered och Askim-Frölunda-Högsbo i donationernas ”Gyllene 
bok”.  

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 25 januari 1973 beslutat om en ”Gyllene bok” där donationer 
skrivs in vilka på grund av sin storlek eller speciella syfte inte kommer att leva vidare. 
När en nämnd beslutar om att ta emot en gåva ska gåvans ändamål och eventuella villkor 
beaktas. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer om mottagande av donationer ska 
ändamålet vara främjande för Göteborgs Stad och dess invånare. Eventuella villkor ska 
som huvudregel inte medföra krav på motprestation från Göteborgs Stad. En mottagen 
gåva ska anmälas till kommunstyrelsen för att antecknas i ”Gyllene boken”.     

SDN Angered har beslutat att ta emot en gåva från Mia Skäringer och Anna 
Mannheimers podcast ”Skäringer+Mannheimer” i form av presentkort på mat från lokala 
restauranger. Presentkorten delades ut till personal som arbetar inom äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård inom stadsdelsförvaltningen Angered. Vidare har nämnden beslutat 
att ta emot en donation från Odd Fellow logen R3 Elisabeth i form av en vattensäng till 
de deltagare som behöver sinnesstimulering inom ramen för sin dagliga verksamhet. 
Nämndens beslut framgår närmare av tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

SDN Askim-Frölunda-Högsbo har beslutat att ta emot en mängd donationer med 
anledning av Covid-19 under våren. Mottagna donationer har framförallt utgjorts av 
skyddsutrustning men även i form av upplåtelse av lokaler och inredning till Stadens 
akutupprättade lager. De mottagna donationerna fördelas till hela Göteborgs Stads vård- 
och omsorgsverksamhet. Nämndens beslut, samt förteckning av mottagna donationer, 
framgår närmare av tjänsteutlåtandets bilaga 2. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet rör av nämnderna redan fattade beslut. Dimensionerna ska beaktas vid 
mottagandet av donationerna. Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda 
aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-08 
Diarienummer 0227/20 
 

Handläggare  
Nora O’Dowd 
Telefon: 031-368 01 51 
E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilagor 
1. Beslutsunderlag och protokollsutdrag från SDN Angered  

2. Beslutsunderlag och protokollsutdrag, SDN Askim-Frölunda-Högsbo 
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Ärendet  
SDN Angered och SDN Askim-Frölunda-Högsbo har under året beslutat att ta emot 
donationer som ska användas inom respektive nämnds verksamhet, samt även fördelas 
över staden. Besluten anmäls till kommunstyrelsen i enlighet med riktlinjer för 
mottagande av donationer för att möjliggöra att donationerna förs in i ”Gyllenen boken”.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har den 25 januari 1973 beslutat om en ”Gyllene bok” där donationer 
skrivs in vilka på grund av sin storlek eller speciella syfte inte kommer att leva vidare. 
När en nämnd beslutar om att ta emot en gåva ska gåvans ändamål och eventuella villkor 
beaktas. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer om mottagande av donationer ska 
ändamålet vara främjande för Göteborgs Stad och dess invånare. Eventuella villkor ska 
som huvudregel inte medföra krav på motprestation från Göteborgs Stad. En mottagen 
gåva ska anmälas till kommunstyrelsen för att antecknas i ”Gyllene boken”.     

SDN Angered har beslutat att ta emot en gåva från Mia Skäringer och Anna 
Mannheimers podcast ”Skäringer+Mannheimer” i form av presentkort på mat från lokala 
restauranger. Presentkorten delades ut till personal som arbetar inom äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård inom stadsdelsförvaltningen Angered. Vidare har nämnden beslutat 
att ta emot en donerad vattensäng från Odd Fellow logen R3 Elisabeth. Vattensängen ska 
användas av de deltagare som behöver sinnesstimulering inom ramen för sin dagliga 
verksamhet. Nämndens beslut framgår närmare av tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

SDN Askim-Frölunda-Högsbo har beslutat att ta emot en mängd donationer med 
anledning av Covid-19 under våren. Mottagna donationer har framförallt utgjorts av 
skyddsutrustning men även i form av upplåtelse av lokaler och inredning till Stadens 
akutupprättade lager. De mottagna donationerna fördelas till hela Göteborgs Stads vård- 
och omsorgsverksamhet. Nämndens beslut, samt förteckning av mottagna donationer, 
framgår närmare av tjänsteutlåtandets bilaga 2. 

 

 

Erica Farberger 

Tf. förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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§ 145 Dnr N131-0088/20 
Mottagande av gåva till daglig verksamhet Storås Backe 
Odd Fellow logen R3 Elisabeth ämnar skänka en vattensäng som donation för de 
deltagare som behöver sinnesstimulering inom ramen för sin dagliga verksamhet vid 
Storås Backe. 

Ordföranden Johan Fält (M) tackar på stadsdelsnämndens vägnar för gåvan. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner mottagandet av gåva till daglig 
verksamhet Storås Backe från Odd Fellow logen R3 Elisabeth.  

2. Stadsdelsnämnden Angered anmäler mottagandet av gåvan till 
kommunstyrelsen för anteckning i ”Gyllene Boken”.  

Handling 
Tjänsteutlåtande den 18 mars 2020 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

Dag för justering 
2020-05-05 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Angered 
 

  

Stadsdelsnämnden 
Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-04-27 

 

Sekreterare 
Johanna Andersson 

 

Ordförande 
Johan Fält (M) 

Protokollsutdragets riktighet intygas:  

 

Justerare 
Shadiye Heydari (S) 
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Mottagande av gåva till daglig verksamhet 
Storås Backe 
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner mottagandet av gåva till daglig 
verksamhet Storås Backe från Odd Fellow logen R3 Elisabeth.  

2. Stadsdelsnämnden Angered anmäler mottagandet av gåvan till kommunstyrelsen 
för anteckning i ”Gyllene Boken”.  

Sammanfattning 
Odd Fellow logen R3 Elisabeth ämnar skänka en vattensäng som donation för de 
deltagare som behöver sinnesstimulering inom ramen för sin dagliga verksamhet. 
Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till om gåvan ska tas emot eller inte. 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner mottagandet av gåvan.  

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 i lokal samverkansgrupp den 6 april 2020.  

Bilaga 
1. Analys av mottagande av gåva 

  

Angered 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-03-18 
Diarienummer N131-0088/20 
 

Handläggare 
Anna Gül  
Telefon: 031-365 21 51 
E-post: anna.gul@angered.goteborg.se  
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Ärendet  
Odd Fellow logen R3 Elisabeth ämnar skänka en vattensäng som donation för de 
deltagare som behöver sinnesstimulering inom ramen för sin dagliga verksamhet. 
Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till om gåvan ska tas emot eller inte. 

Beskrivning av ärendet  
Odd Fellow logen R3 Elisabeth, Vasagatan 9, Göteborg utövar välgörenhet och skänker 
pengar till välgörande ändamål. Donationer sker årligen och på senare år har de donerat 
till mer geografiskt närliggande verksamheter. 

Syftet med donationen är att stödja Göteborgs stads dagliga verksamhet, Storås Backe 
med en vattensäng. Det motiveras med att deras deltagare ska få möjlighet att röra sig lika 
lätt som personer utan funktionshinder och ge dem en sinnesstimulerande upplevelse. 
Tanken är att vattensängen ska vara en aktivitet inom ramen för den dagliga 
verksamheten som har inriktning sinnesstimulering, då de saknar en vattensäng. Gåvan 
ska oavkortat gå till Göteborgs stads dagliga verksamhet Storås Backe. Donatorn ställer 
inga krav på motprestationer i samband med gåvan. 

Förvaltningen har genomfört en analys utifrån Göteborgs Stads riktlinjer för mottagande 
av donationer, se bilaga.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner mottagandet av gåvan, eftersom 
den är till nytta för deltagarna på daglig verksamhet, Storås Backe. 

Stadsdelsförvaltningen Angered 
 

 

 

Arne Wiik  
Sektorschef individ- och familjeomsorg 
samt funktionshinder 

 

Rickard Vidlund 
Stadsdelsdirektör  

 



SDF Angered 

Analys donator av gåva till Daglig Verksamhet Storås Backe. 
 
Göteborgs stads policy för mottagande av donationer som utgör gåva är utgångspunkten i 
denna analys. 
 
Gåva 
En vattensäng. 
 
Donator 
Odd Fellow logen R3 Elisabeth, Vasagatan 9, Göteborg. 
 
Motiv för gåvor från donatorn 
Odd Fellow logen R3 Elisabeth, Vasagatan 9, Göteborg, utövar välgörenhet och skänker 
pengar till välgörande ändamål. R3 Elisabeth gav 2019 pengar till Stadsmissionen och 
Buagården (En gård dit barn och ungdomar med föräldrar som är fängslade, alkoholiserade 
eller ensamstående med flera får komma och ha ”sommarlov”). Donationer sker årligen och 
har tidigare ofta skänkts utomlands, men på senare år har man börjat att donera till mer 
geografiskt närliggande verksamheter.  
 
Ändamål för gåvan 
Ändamålet är att stödja deltagarna på Göteborgs stads Dagliga verksamhet, Storås Backe så 
att de ska få möjlighet att röra sig lika lätt som personer utan funktionshinder och ge dem en 
sinnesstimulerande upplevelse. Tanken är att vattensängen ska vara en aktivitet i 
verksamheten när det gäller sinnesstimulering eftersom verksamheten till stor del har denna 
inriktning men saknar en vattensäng.  
 
Gåvan ska oavkortat gå till Göteborgs stads dagliga verksamhet Storås Backe. 
 
Krav på motprestation 
Inga motkrav eller prestationer finns från donator. 
 
Tid för förbrukning 
Ingen tidsgräns från donatorn.  
 
Jäv etc. 
Det finns en koppling till Odd Fellows loge genom att en av medlemmarna i logen är anhörig 
till en person som har sin Dagliga verksamhet i Angered. Det är på detta sätt som förslaget att 
donera en vattensäng har uppstått. 
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§ 144 Dnr N131-0123/20 
Mottagande av gåva till personal inom äldreomsorgen 
Mia Skäringer och Anna Mannheimer, genom sin podd ”Skäringer+Mannheimer”, har 
erbjudit sig att skänka presentkort inköpta hos restaurang/restauranger i Angered till 
personal som arbetar i sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.  
 
Ordföranden Johan Fält (M) tackar på stadsdelsnämndens vägnar för gåvan. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner mottagandet av gåva från 
insamling skaringenmannheimer.se för utdelning till personal inom 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i stadsdelsförvaltningen Angered.  

2. Stadsdelsnämnden Angered anmäler mottagandet av gåvan till 
kommunstyrelsen för anteckning i ”Gyllene Boken”.  

Handling 
Tjänsteutlåtande den 7 april 2020 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

Dag för justering 
2020-05-05 

Vid protokollet 

 

 

Angered 
 

  

Stadsdelsnämnden 
Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-04-27 

 

Sekreterare 
Johanna Andersson 

 

Ordförande 
Johan Fält (M) 

Protokollsutdragets riktighet intygas:  

 

Justerare 
Shadiye Heydari (S) 
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Mottagande av gåva till personal inom 
äldreomsorgen  
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner mottagandet av gåva från insamling 
skaringenmannheimer.se för utdelning till personal inom äldreomsorg samt hälso- 
och sjukvård i stadsdelsförvaltningen Angered. 

2. Stadsdelsnämnden Angered anmäler mottagandet av gåvan till kommunstyrelsen 
för anteckning i ”Gyllene Boken”.  

Sammanfattning 
Mia Skäringer och Anna Mannheimer, genom sin podd ”Skäringer+Mannheimer”, har 
erbjudit sig att skänka presentkort inköpta hos restaurang/restauranger i Angered till 
personal som arbetar i sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Genom att 
införskaffa och dela ut presentkorten vill de stödja vårdpersonal och restauranger under 
pågående pandemin.  

Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till om gåvan ska tas emot eller inte. 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner mottagandet av gåvan.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Inga kostnader för stadsdelsförvaltningen är förknippade med gåvan. Gåvan kan ha en 
förstärkande effekt på ekonomin hos de restauranger i Angered varifrån presentkorten 
köps.  

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

Bedömning ur social dimension 
Gåvan kan ha en positiv inverkan på sammanhållningen hos personalen som kommer att 
erhålla gåvan.  

Samverkan 
Information i lokal samverkansgrupp den 16 april 2020.  

Bilaga 
1. Analys av donation 

  

Angered 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-07 
Diarienummer N131-0123/20 
 

Handläggare 
Anna Hildesson 
Telefon: 031-3652417 
E-post: anna.hildesson@angered.goteborg.se  
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Ärendet  
Mia Skäringer och Anna Mannheimer, genom sin podd ”Skäringer+Mannheimer”, har 
erbjudit sig att skänka presentkort inköpta hos restaurang/restauranger i Angered till 
personal som arbetar i sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 

Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till om gåvan ska tas emot eller inte. 

Beskrivning av ärendet 
I slutet av februari 2020 startade Mia Skäringer och Anna Mannheimer via sin podd en 
insamling till ett Swish-konto. Motivet är enligt deras Instagraminlägg att stötta både 
vårdpersonal och restauranger under den pågående pandemin. Insamlingsstart och slut 
annonserades även via deras gemensamma podd ”Skäringer+Mannheimer”, som också 
meddelade att insamlingen ska fördelas ”...så rättvist det bara går över hela landet”. 
Ändamålet är att ge presentkort till personal på mat från lokala restauranger.  

En representant från podden kontaktade en person från stadsdelsförvaltningen och 
berättade om deras insamling samt föreslog mottagande av gåvan till Angereds 
vårdpersonal. Gåvan ska oavkortat gå till undersköterskor, sjuksköterskor samt 
vårdbiträden som arbetar inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Angered. 
Det är tillsvidareanställda samt månadsanställda med uppskattat antal om cirka 500 
personer. Donatorn ställer inte några krav på motprestation i samband med gåvan.  

Förvaltningen har genomfört en analys utifrån Göteborgs Stads riktlinjer för mottagande 
av donationer, se bilaga.  

Även frågan om huruvida är gåvan utgör en skattepliktig förmån för personalen har 
prövats. Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Gåvor som lämnas 
i pengar är inte skattefria även om de har lämnats i form av betalningsmedel som check, 
postväxel och presentkort. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara 
en skattefri gåva. Förvaltningen bedömer att gåvan inte föranleder någon beskattning hos 
personalen då den ges från en utomstående aktör utan arbetsgivaransvar, riktad till all 
vårdpersonal i Sverige samt ges i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar. Att 
presentkorten ska lösas in hos restaurangen som säljer mat är av underordnad betydelse. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer utifrån bilagd analys att förutsättningarna för mottagande av 
gåvan enligt stadens riktlinjer för mottagande av donationer är uppfyllda. Förvaltningen 
föreslår att stadsdelsnämnden godkänner mottagandet av gåvan, som är en trevlig gest till 
personalen i den pågående pandemin.  

Stadsdelsförvaltningen Angered 
 

 

 

Anna Hildesson 
Sektorschef äldreomsorg samt hälso-  
och sjukvård 

 

Rickard Vidlund 
Stadsdelsdirektör  

 



 
Angered 
 
 
Bilaga till tjänsteutlåtande  
Diarienummer N131-0123/20 
2020-04-07 
 
 
Analys av donation: Gåva till personal inom äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård, Angered. 
 
Göteborgs stads policy för mottagande av donationer som utgör gåva är utgångspunkten i 
denna analys. 
 
Gåva: 
Presentkort till restaurang/restauranger i Angered för personal som arbetar i sektorn 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.  
 
Donator: 
Mia Skäringer och Anna Mannheimers podd ”Skäringer+Mannheimer” 
(Skaringermannheimer.se/Pod). 
 
Motiv för gåvan från donatorn: 
Under vecka 13 startade Mia Skäringer och Anna Mannheimer en insamling till ett Swish-
konto. Motivet bakom är enligt deras Instagraminlägg att stötta både vårdpersonal och 
restauranger under den pågående pandemin. Insamlingsstart och slut annonserades även via 
deras gemensamma podd ”Skäringer+Mannheimer.” som också meddelade att insamlingen 
ska fördelas ”...så rättvist det bara går över hela landet”.  
 
Ändamål för gåvan: 
Ändamålet är att ge presentkort till personal på mat från lokala restauranger. Gåvan ska 
oavkortat gå till Angereds personal som arbetar inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 
 
Krav på motprestation: 
Det finns inte några krav på motprestation från donators sida. 
 
Tid för förbrukning: 
Enligt podden ska presentkorten fördelas med start i april månad 2020.  
 
Jäv etc. 
Insamlingen var annonserad på en allmän och tillgänglig mediaplattform med öppen 
distribution. Podden har ingen känd koppling till någon anställd person inom 
stadsdelsförvaltningen.  
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Mottagande av donationer av 
skyddsutrustning 
§ 143, N136-0323/20 
Handlingar  
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga den 27 maj 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tar emot större donationer enligt 

bilaga 1.  
 

2. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tar emot mindre donationer från 
allmänhet och företag. 
 

3. Med tacksamhet för de donationer som inkommit antecknar stadsdelsnämnden 
mottagandet av donationerna till protokollet. 
 

4. Donationerna ska fördelas till hela Göteborgs stads vård- och 
omsorgsverksamhet.  
 

5. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo  översänder beslutet till 
kommunstyrelsen  

 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

 

 

Dag för justering 
2020-06-23 

 

Vid protokollet 

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-06-17 

Sekreterare 
Anna Sahlberg 

 

 



 

 

[Askim-Frölunda-Högsbo] 
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Ordförande 
Monika Beiring 

 

Justerande 
Christian Larsson 
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Mottagande av donationer i samband med 
Covid-19  
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tar emot större donationer enligt 
bilaga 1.  
 

2. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tar emot mindre donationer från 
allmänhet och företag. 
 

3. Med tacksamhet för de donationer som inkommit antecknar stadsdelsnämnden 
mottagandet av donationerna till protokollet. 
 

4. Donationerna ska fördelas till hela Göteborgs stads vård- och 
omsorgsverksamhet.  
 

5. Beslutet översänds till kommunstyrelsen  

 

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 2020-06-11. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen. 

Bilaga 
1. Förteckning på större donationer. 

Askim-Frölunda-Högsbo 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-05-27 
Diarienummer N136-0323/20 
 

Handläggare 
Johanna Ottosson 
Telefon: 031 -366 02 58 
E-post:  johanna.ottosson@afh.goteborg.se   
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Ärendet 
Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda- Högsbo har tagit emot mindre och större donationer 
från allmänhet och företag i samband med Covid-19. Donationerna fördelas till hela 
Göteborgs stads vård- och omsorgsverksamhet. Beslutet översänds till kommunstyrelsen 
för att möjliggöra införande i den så kallade Gyllene boken, enligt Riktlinjer för 
Göteborgs Stads mottagande av donationer.  

Beskrivning av ärendet 
Tidigt i pandemin hade Göteborgs Stad, precis som andra kommuner, svårt att få 
skyddsutrustning levererat av upphandlade leverantörer. Stadsdelen började därför att se 
över möjligheten att köpa in skyddsutrustning från nya leverantörer. I väntan på dessa 
leveranser, samt för att öka beredskapen och tillgången till skyddsutrustning, vände 
förvaltningen sig till allmänhet och företag och bad om hjälp. Responsen från allmänhet 
och företag var stor och stadsdelen fick då ta emot ett stort antal donationer från 
allmänhet och företag. Samtidigt startade flera ideella initiativ upp produktion av 
skyddsutrustning, i huvudsak visir och förkläde.  

Hjälpen som Göteborgs Stad emottagit har mestadels handlat om skyddsutrustning, men 
det har även innefattats av lokaler och inredning till stadens akutupprättade lager. Företag 
som har bidragit med större donationer finns i bifogad förteckning. 

De donationer som Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda- Högsbo har tagit emot fördelas 
till hela Göteborgs stads vård- och omsorgsverksamhet. Enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska större donationer anmälas och föras in i den s.k. Gyllene boken. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har följt riktlinjer för Göteborgs Stads mottagande av donationer vid 
bedömningen om donationen kan tas emot eller inte. Förvaltningen gör bedömningen att 
donationerna av skyddsutrustning från allmänhet och företag i samband med Covid-19 
kan tas emot.  

Vid bedömningen har följande aspekter iakttagits; donationens ändamål, eventuella 
villkor samt lämpligheten i att ta emot gåvan. Ändamålet att begränsa smittspridningen 
inom vård- och omsorgsverksamheterna främjar Göteborgs stad och dess invånare. Det 
finns inga krav på motprestation.  

Förvaltningen vill å Göteborgs stads vägnar tacka alla som bidragit genom ideellt arbete 
och donationer.  Donationerna har bidragit till att skydda våra medarbetare, brukare och 
patienter och på så sätt hjälpt verksamheterna begränsa smittspridningen av Covid-19. 

 
 
Johanna Ottosson  Christine Ljungblad Högberg 
Utvecklingsledare  Tf Sektorchef 
Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård 
 
 
Christina Eide 
Stadsdelsdirektör 
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Förteckning på större donationer 
 

Volvo Group 
Genom sitt stora kontaktnät av leverantörer och tillverkare, bidragit med stora mängder 
visir och andningsskydd. Medarbetare har på sin fritid organiserat och producerat 
skyddsutrustning i form av visir och förkläden, där företaget bekostat materialet. 
 
Volvo Cars 
Genom sitt stora kontaktnät av leverantörer och tillverkare, bidragit med stora mängder 
munskydd. 
    
Förklädesfabriken  
Ideell verksamhet där privatpersoner organiserat och producerat förkläden på sin fritid. 
  
Skyddsrockar till vården i Göteborg  
Ideell verksamhet där privatpersoner organiserat och producerat förkläden på sin fritid. 
  
Visor Aid Göteborg  
Ideell verksamhet där privatpersoner organiserat och producerat visirskalmar samt 
donerat plastfilm till dessa.  
 
Almondy AB 
Större donation av skyddshandskar. 
  
IKEA Group  
Donerat möbler och inventarier till det gemensamma lager av skyddsutrustning som 
Göteborgs stad upprättat i samband med coronapandemin. 
  
Mediq Sverige AB 
Större donation av skyddshandskar. 
 
Santa Maria AB 
Större donation av skyddshandskar och förkläden. 
 
Stena Recycling AB 
Tillhandahåller lagerlokal för brandfarligt gods så som handsprit och ytdesinfektion. 
 
Castellum  
Tillhandahållit lagerlokal för Göteborgs stads gemensamma lager av skyddsutrustning. 
 

Askim-Frölunda-Högsbo 
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