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Plats: Angereds torg 13, Blå stället, stora scen
Paragrafer: 275-304. §§ 280-284 omfattas av sekretess.

Närvarande
Ledamöter
Ordförande Johan Fält (M), förste vice ordförande Karolina Mildgrim (KD), andre vice
ordförande Yvonne Palm (V), Shadiye Heydari (S), Kojo Ansah-Pewudie (L), Joel
Abrahamsson (MP), Joakim Hagberg (S), Ing-Marie Fredér (D)
Tjänstgörande ersättare
Pedram Shirin Bolaghi (SD), Vasile Sirbu (D), Marta Fernandez (V),
Abdirahman Siyad (S) §284 samt §296.
Övriga ersättare
Ahmed Farah (MP), Ellen Mitikka (S), Anita Karlmark (M)
Övriga närvarande
Stadsdelsdirektör Rickard Vidlund, nämndsekreterare Cornelia Ennefors,
nämndsekreterare Ulrika Andersson §§275-286, sektorschef Arne Wiik, sektorschef Lotta
Wikström §§ 275-279, from. §285, förvaltningscontroller Lena Litzén from. §287,
ekonomi- och stabschef Emma Höjgaard from. §287, kommunikationschef Cornelia
Dannert from. §287, kommunikatör Lena Carlsson from. §287, Planeringsledare Kaj
Mutka § 292.
Personalföreträdare
Patricia Reschiglian SACO §§ 275-279, from. § 287.

Justeringsdag: 2020-11-03
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§ 275
Öppnande av sammanträdet

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 276
Upprop

Stadsdelsnämnden förrättar upprop.

§ 277
Val av justerare och tid för justering

Stadsdelsnämnden uppdrar åt andre vice ordförande Yvonne Palm (V) att tillsammans
med ordförande justera dagens protokoll.
Datum för justering av protokollet fastställs till den 2 november 2020.

§ 278
Fastställande av föredragningslistan

Under punkten ”Anmälan av yrkanden” anmäler ordföranden:
Yrkande från Sverigedemokraterna gällande belastningsregister den 8 oktober 2020.
Ordförande Johan Fält (M) anmäler att punkt 18 Yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Socialdemokraterna gällande budgetjustering, flyttas till punkt 11.
Ordförande Johan Fält (M) anmäler punkt 25 övriga frågor.

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered fastställer föredragningslistan med
ovanstående ändringar.
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§ 279
Anmälan om jäv

Ordförande Johan Fält (M) informerar om att de som omfattas av jäv i något ärende vid
dagens sammanträde ska anmäla det under denna punkt.
Ordförande Johan Fält (M) anmäler jäv under punkt 15, Avtal för familjecentrerat
arbetssätt och familjecentraler i SDN Angered.
Marta Fernandez (V) anmäler jäv i punkt 6a, Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU.

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till
protokollet.
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§ 280
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8
a § föräldrabalken
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som
följer av offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 281
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
6 kap 7 § föräldrabalken

Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som
följer av offentlighets- och sekretesslagen.

Göteborgs Stad Angered, protokoll

5 (26)

Angered

Protokoll nr 11/2020
Stadsdelsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

§ 282
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
6 kap 8 a § föräldrabalken

Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som
följer av offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 283
Ställningstagande i faderskapsutredning

Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som
följer av offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 284
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som
följer av offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 285 Dnr N131-0171/20
Angereds kulturpris 2020

Stadsdelsnämnden delar årligen ut Angereds kulturpris till enskilda eller grupper som
utmärkt sig inom kulturlivet i Angered. Priset är på sammanlagt 50 000 kronor.
Vid nämndens sammanträde den 25 augusti 2020 utsågs Ahmed Salih (M), Mattias
Gerdås (L), Marta Fernandez (V), Abdirahman Siyad (S) och Martin Stigebrandt (D) till
jury för att ta fram förslag på pristagare.
Juryn föreslår följande pristagare enligt bilaga 1 till protokollet:
Gloria Esteban, eldsjäl
Motivering: Gloria Esteban belönas för sina mångåriga insatser med att synliggöra
kulturkrafter i Angered och göra dem tillgängliga och kända för hela Göteborg. Med stor
entusiasm och drivkraft tar hon världen till Angered och Angered till världen! Hon är en
eldsjäl som i högsta grad bidrar till att kulturen blomstrar i Angered och förgyller
vardagen för gemene man.
Mustaf Abdulqadir, dokumentärfilmare
Motivering: Mustaf Abdulqadir belönas för sitt arbete med nyhetskanalen ”365 TV dagar
om året” på YouTube. Hans sett att se och skildra förorten ger en nyanserad och mer
rättvisande bild av Angered för omvärlden och för kommande generationer än traditionell
media gör. Han är en sann ambassadör för Angered och inspirerar andra att bli
kulturskapare!

Beslut

1. Stadsdelsnämnden Angered beslutar att utöka prissumman för kulturoch föreningspriserna i Angered till totalt 150 000 kronor.
2. Stadsdelsnämnden Angered beslutar att dela ut Angereds kulturpris
2020 till:
- Gloria Esteban, eldsjäl, tilldelas 30 000 kronor.
- Mustaf Abdulqadir, dokumentärfilmare, tilldelas 30 000 kronor.

Handling

Juryns förslag till pristagare Angereds kulturpris den 28 september 2020.
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Yrkanden

Andra vice ordförande Yvonne Palm (V) yrkar att stadsdelsnämnden under 2020 ska
utöka prissumman för kultur- och föreningspriserna i Angered till totalt 150 000 kronor,
med motivering att det finns utrymme och möjlighet att, under detta sista år av
stadsdelsnämnden Angered och med en därtill hyfsat stabil ekonomi, höja prissummorna
för våra kultur- och föreningspris.
Samtliga ledamöter biträder yrkandet.
Ordförande Johan Fält (M) yrkar att Angereds kulturpris år 2020 tilldelas Gloria Esteban
och Mustaf Abdulqadir med 30 000 kr vardera.
Samtliga ledamöter biträder yrkandet.

Justering

Omedelbar justering

Göteborgs Stad Angered, protokoll

10 (26)

Angered

Protokoll nr 11/2020
Stadsdelsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

§ 286 Dnr N131-0172/20
Angereds föreningspris 2020

Stadsdelsnämnden delar årligen ut Angereds idrotts- och föreningspris till enskilda eller
grupper som utmärkt sig inom idrotts- och föreningslivet i Angered. Priset är på
sammanlagt 50 000 kronor.
Vid nämndens sammanträde den 25 augusti 2020 utsågs Ahmed Salih (M), Mattias
Gerdås (L), Marta Fernandez (V), Abdirahman Siyad (S) och Martin Stigebrandt (D) till
jury för att ta fram förslag på pristagare.
Juryn föreslår följande pristagare enligt bilaga 2 till protokollet:
Ari Amin, ledare i Hammarkullen bollklubb
Motivering: Ari Amin belönas för att han envist stridit för alla ungdomars rätt till en rik
fritid, oberoende av vilka de är eller var de kommit ifrån. Han har modigt vågat stå på sig
och sprida glädje och engagemang, med en anda av att allt kan gå, bara vi kämpar
tillsammans, även när andra krafter har försökt hindra honom. Han har utgått ifrån idrott
och rörelseglädje men gärna velat tänka nytt, för att nå även dem som inte är särskilt
sportintresserade. Han lyssnar på ungdomarna och ser till allas unika behov.
Föreningen Somaliska Fredsföreningen
Motivering: Att Angereds ungdomar går ur skolan med nya kunskaper, goda resultat och
är fyllda av självförtroende och framtidstro är allas vårt ansvar. Därför belönas Somaliska
fredsföreningen för sitt stabila, systematiska och långsiktiga arbete med läxhjälp, som de
trots små medel bedrivit med god kvalité. Genom dessa insatser har många ungdomar fått
chansen att bättre kunnat tillgodogöra sig skolans undervisning och höja sina betyg.
Tidigt föräldrastöd
Föreningen är värd att uppmärksamma, då den inte funnits så länge i Angered. Den
arbetar med att nå ut i nya kanaler där den fyller en lucka som traditionella institutioner
kanske missar. Den bygger en bro av språk och kultur, och bäddar för kommunikation där
en skapar förtroende mellan invånare och kommun, sjukvård och myndigheter.
Föreningen har också under pandemin effektivt ställt om och under detta år arbetat
mycket digitalt eller utomhus med barn och vuxna.
Stadsdelsnämnden har under dagens sammanträde beslutat att utöka prissumman för
kultur- och föreningspriserna i Angered till totalt 150 000 kronor med motivering att det
finns utrymme och möjlighet att, under detta sista år av stadsdelsnämnden Angered och
med en därtill hyfsat stabil ekonomi, höja prissummorna för våra kultur- och
föreningspris.
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Beslut

1. Stadsdelsnämnden Angered beslutar att utöka antalet pristagare inom
föreningspriset från två till tre under 2020.
2. Stadsdelsnämnden Angered beslutar att dela ut Angereds idrotts- och
föreningspris till:
- Föreningen Somaliska Fredsföreningen, tilldelas 30 000 kronor.
- Ari Amin ledare i Hammarkullen bollklubb, tilldelas 30 000
kronor.
- Föreningen Tidigt föräldrastöd, tilldelas 30 000 kronor.

Handling

Juryns förslag till pristagare Angereds föreningspris den 23 september 2020.

Yrkanden

Andra vice ordförande Yvonne Palm (V) yrkar att stadsdelsnämnden ska utöka antalet
pristagare inom föreningspriset från två till tre under 2020. Då kultur- och
föreningspriserna inte delades ut förra året finns möjlighet att utöka antalet pristagare
inom föreningspriset med ytterligare en.
Samtliga ledamöter biträder yrkandet.
Ordförande Johan Fält (M) yrkar att Angereds idrotts- och föreningspris 2020 tilldelas
Föreningen Somaliska Fredsföreningen, Ari Amin ledare i Hammarkullen bollklubb samt
föreningen Tidigt föräldrastöd, med 30 000 kr vardera.
Samtliga ledamöter biträder yrkandet.

Justering

Omedelbar justering
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§ 287 Dnr N131-0004/20
Information med anledning av pandemin covid-19

Kommunikationschef Cornelia Dannert informerar om Göteborgs Stad samlade lägesbild
med anledning av pandemin covid-19, i omvärldens, staden och nuläget i Angered samt
information om öppnade verksamheter. Hon informerar även om en rapport från KPMG
gällande hanteringen av pandemin covid-19.

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till
protokollet.

Handling

Utredning av smittspridning inom äldreboende Rapport – Göteborgs stad 2020-10-19.
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§ 288 Dnr N131-0001/20
Uppföljningsrapport september 2020

Stadsdelsförvaltningen har den 13 september 2020 tagit fram ett tjänsteutlåtande gällande
uppföljningsrapport september 2020 som beskriver det ekonomiska resultatet avseende
befolkningsramen och resursnämndsramen till och med september 2020.
Ekonomi- och stabschef Emma Höjgaard lämnar en muntlig lägesrapport avseende utfall
och prognos till och med september 2020.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner Extra uppföljningsrapport september,

2020, med positivt resultat för befolkningsramen jämfört med budgeterat resultat
på 66 399 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 Extra uppföljningsrapport september,

2020, med ett positivt resultat för resursnämndsuppgifter jämfört med budgeterat
resultat på 349 tkr. Prognosen för helåret är 0 tkr.

3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart.

Handling

Tjänsteutlåtanden den 13 september 2020.

Justering

Omedelbar justering
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§ 289 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.

§ 290 Dnr N131-0001/20
Redovisning av trygghetsarbetet

Den 8 september 2020 beslutade stadsdelsnämnden att ge stadsdelsförvaltningen i
uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen. Sektorschef Arne Wiik
redovisar trygghetsarbetet. Stadsdelens avhopparverksamhet har stärkts och förvaltningen
arbetar förebyggande för att minska risken för våld genom projektet ett Angered fritt från
våld. Stadsdelens arbete med otillåten påverkan kommer under den kommande veckan att
tilldelas ett pris av Brottsförebyggande rådet.

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till
protokollet.
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§ 291 Dnr N131-0281/20
Yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna gällande budgetjustering

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har inkommit med ett yrkande
gällande budgetjustering till nämnden den 22 september 2020.
Stadsdelsnämnden Angered bordlägger ärendet till nästkommande nämndsammanträde
den 20 oktober 2020.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå yrkandet från Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Handling

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

Yrkanden

Förste vice ordförande Karolina Mildgrim (KD) yrkar avslag på yrkandet från
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
Kojo Ansah-Pewudie (L) yrkar avslag på yrkandet från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna.
Ing-Marie Freder (D) yrkar avslag på yrkandet från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna.
Shadiye Heydari (S) yrkar bifall till yrkandet från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna.
Joakim Hagberg (S) yrkar bifall till yrkandet från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna.
Pedram Shirin Bolaghi (SD) avstår från att delta i omröstningen.

Propositionsordning

Ordförande Johan Fält (M) ställer förslagen mot varandra och finner att
stadsdelsnämnden Angered beslutar att avslå yrkandet från Vänsterpartiet, Miljöpartiet
samt Socialdemokraterna.

Reservation

Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Socialdemokraterna reserverar sig i förmån för eget
yrkande.
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§ 292 Dnr N131-0257/20
Remiss - Produktionsplan Bostäder för personer med
funktionsnedsättning Behovs- och produktionsplan 20212024

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har översänt planförslag Behovs-och produktionsplan
2021–2024
Bostäder
för
personer
med
funktionsnedsättning
till
övriga
stadsdelsnämnder för godkännande. Planen innehåller en sammanställning med
bedömning av behov samt planerad produktion av bostad med särskild service (BmSS) i
egen regi. Behovs- och produktionsplanen revideras årligen och skickas ut på remiss till
övriga stadsdelsnämnder inför fastställande. Stadsdelsnämnden ska svara senast den
28 oktober 2020. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att godkänna planen.

Planeringsledare Kaj Mutka från Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda informerar om
behovs- och produktionsplanen 2021–2024 Bostäder för personer med
funktionsnedsättning.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till
protokollet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna Behovs- och produktionsplan 2021–
2024 Bostäder för personer med funktionsnedsättning, men att möjligheten för
alternativ placering i närområdet för bostäderna i Bläsebogärdet ses över.
3. Stadsdelsnämnden Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt
eget yttrande till stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda.
4. Stadsdelsnämnden Angered förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Tjänsteutlåtande den 16 september 2020.
Tilläggsyrkande från Moderaterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Liberalerna samt Kristdemokraterna enligt bilaga fyra till protokollet.

Yrkande

Andre vice ordförande Yvonne Palm (V) yrkar på Vänsterpartiets, Miljöpartiets samt
Socialdemokraternas vägnar bifall till tilläggsyrkandet.
Förste vice ordförande Karolina Mildgrim (KD) yrkar å Kristdemokraternas,
Moderaternas och Liberalernas vägnar bifall till tilläggsyrkandet.
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Justering

Omedelbar justering

Protokollsutdrag skickas till
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda

§ 293 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 3 stycken men på
grund av sjukdom bland personalen visar statistiken 24.

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till
protokollet.
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§ 294 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.
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§ 295 Dnr N131-0633/16
Inhyrning av ytterligare ett våningsplan på Hjällbo Lillgata 1

Stadsdelsförvaltningen hyr cirka 8000 kvadrameter på Hjällbo Lillgata 1 och 5. Under en
längre tid har medarbetarantalet ökat på Hjällbo Lillgata 5 och är nu uppe i 50 fler
medarbetare än vad som är tillåtet med anledning av arbetsmiljön.
Stadsdelsförvaltningen har fått möjlighet att hyra ytterligare våningsplan på Hjällbo
Lillgata 1 då fackförvaltningen Kretslopp och Vatten lämnar sina lokaler.
Stadsdelsförvaltningens förslag är att hyra in våning 4, samt att flytta upp personal från
våning 2 och 3 till våning 5 och 6 och med det lämna våning 2 och 3.
Andre vice ordförande Yvonne Palm frågar hur det ser ut med att samlokalisera
socialtjänsten. Sektorschef Arne Wiik svarar.

Beslut

1. Stadsdelsnämnd Angered beslutar att ge lokalsekretariatet i uppdrag att hyra in
lokal på Hjällbo Lillgata 1, i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Tidigare behandling

Tjänsteutlåtande 21 december 2016.
Tjänsteutlåtande 12 oktober 2019.

Handling

Tjänsteutlåtande den 18 september 2020.

Justering

Omedelbar justering.

Protokollsutdrag skickas till
Lokalsekretariatet.
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Protokoll nr 11/2020
Stadsdelsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

§ 296 Dnr N131-0252/20
Avtal för familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i
SDN Angered

Stadsdelsnämnden Angered och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) har ett
samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler. Nu gällande avtal är
en förlängning om 24 månader av avtalet för 2017 2018. Stadsdelsnämnden behöver ta
ställning till nytt ettårigt avtal till och med 2021-12-31.
Stadsdelsnämnden behöver också ta ställning till godkännande av överenskommelse om
delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler
mellan förskolenämnden och stadsdelsnämnden Angered. Med anledning av
omorganiseringen som sker i Göteborgs stad kommer stadsdelsnämnden Angered inte att
finnas kvar år 2021. Kostnaden kommer därav att tillfalla den nämnd som tar över avtalet.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner förslag till samverkansavtal
med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd om familjecentrerat
arbetssätt och familjecentraler i Angered för perioden 2021-01-01-2021-12-31 under förutsättning att likalydande beslut fattas av
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.
2. Stadsdelsnämnden Angered godkänner förslag till överenskommelse
mellan förskolenämnden och stadsdelsnämnden Angered om
delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och
familjecentraler för perioden 2021-01-01--2021-12-31.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att på
stadsdelsnämndens vägnar underteckna samverkansavtalet och
överenskommelsen.

Jäv

Ordförande Johan Fält (M) deltar inte i ärendets handläggning eller beslut på grund av
jäv.

Handling

Tjänsteutlåtande den 20 september 2020.
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Protokoll nr 11/2020
Stadsdelsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

§ 297 Dnr N131-0279/20
Överlämnande av allmänna handlingar till nya eller befintliga
nämnder

Den 1 januari 2021 övergår ansvaret för stadsdelsnämndernas och social resursnämnds
verksamheter till sex nya nämnder och fem befintliga nämnder i Göteborgs Stad. För att
mottagande, både nya och befintliga, nämnder obehindrat ska kunna ta över och driva
verksamheten vidare krävs att vissa allmänna handlingar överlämnas eller överlämnas
och införlivas från stadsdelsnämnden Angered till mottagande nämnds arkiv. Syftet är att
upprätthålla kontinuiteten i verksamheten så att till exempel brukare, omsorgstagare,
barn, ungdomar och personal påverkas av verksamhetsövergången i så liten utsträckning
som möjligt.
Vid överlämnandet övertar de mottagande nämnderna fulla ansvaret för de överlämnade
handlingarna.
Stadsdelsnämnden Angered föreslås genom detta tjänsteutlåtande framställa till
Arkivnämnden om att överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden Angered framställer till Arkivnämnden om att få överlämna
eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1, 2 och 3, till berörda nämnder enligt bilaga 6.

2. Detta gäller under förutsättning att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut
om reglemente för mottagande nämnder som träder i kraft den 1 januari 2021
samt om att allmänna handlingar då ska överlämnas.

Handlingar

Tjänsteutlåtande den 25 september 2020.

Protokollsutdrag skickas till
Arkivnämnden.

Göteborgs Stad Angered, protokoll

22 (26)

Angered

Protokoll nr 11/2020
Stadsdelsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

§ 298
Anmälan av postlista

Postlistan för perioden 2020-09-12–2020-10-11 har varit utsänd till stadsdelsnämndens
ledamöter och ersättare.

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av postlistan till
protokollet.

§ 299 Dnr N131-0002/20
Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäls:
•

•
•
•
•
•

Beslut av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterade 2020-09-15,
2020-09-24.
Beslut avseende anställning av personal under augusti månad 2020, enligt
förteckning.
Delegationsbeslut Begäran om expansionsanslag BmSS Riksvägen
N131-0258/20
Ordförandebeslut riktat bidrag Angereds Sportklubb dnr N131-0383/19
Ordförandebeslut riktat bidrag Somaliska föreningen dnr N131-0371/19
Ordförandebeslut åtgärder med anledning av covid-19 dnr N131-0102/20

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar anmälan av delegationsbesluten till
protokollet.
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Protokoll nr 11/2020
Stadsdelsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

§ 300
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar
Följande handlingar anmäls:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-10 § 14
angående LOV ledsagning och ledsagarservice förfrågningsunderlag.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-10 § 27
angående revidering av Göteborgs stads HBTQ-plan.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-10 § 30
angående redovisning avseende stadeninterna klimatväxlingssystemet.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-10 § 31
angående redovisning av uppdrag om Göteborgs stads policy och riktlinjer för
resor i tjänsten.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-10 § 32
angående redovisning gemensam arbetsmodell gällande motprestation inom
ekonomiskt bistånd.
Synpunkter registrerade i synpunktshanteringsdatabasen 2020-09-12–2020-10-11
Skrivelse från Vårdföretagarna till kommunerna angående assistansersättning
2020-09-22.
Göteborgs stads planer för arbete med nationella minoritetsfrågor och finskt
förvaltningsområde 2020-2023 beslutade i kommunfullmäktige.
Delårsrapport jan-aug 2020 för Samordningsförbundet Göteborg.
Anteckningar Interreligiösa rådet 2020-05-25
Anteckningar Interreligiösa rådet 2020-09-01
Anteckningar Samhällsbyggnadsrådet 2020-04-22
Anteckningar Samhällsbyggnadsrådet 2020-06-01
Anteckningar Samhällsbyggnadsrådet 2020-09-17
Anteckningar vid jurymöten Angereds kulturpris och föreningspris 2020

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar anmälan av inkomna och upprättade
handlingar till protokollet.
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Stadsdelsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

§ 301
Rapport från stadsdelsnämndens presidium och råd
Stadsdelsnämndens presidium lämnar information om:
•
•
•
•

Folkhälsorådet den 29 september 2020
Trygghetsrådet den 7 oktober 2020
Samhällsbyggnadsrådet den 12 oktober 2020
Dialogmöte med ungdomsrådet den 19 oktober 2020

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till
protokollet.

§ 302 Dnr N131-0004/20
Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Rickard Vidlund lämnar följande information:
Förvaltningscontroller Lena Litzen informerar om ny nämndorganisation samt behovet av
ett nämndsammanträde i februari 2021.
Sektorschef Lotta Wikström informerar om planerade höstlovsaktiviteter.

Beslut

Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till
protokollet.
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Stadsdelsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

§ 303
Anmälan av yrkanden

Ordföranden Johan Fält (M) anmäler följande yrkanden:
•

Yrkande från Sverigedemokraterna gällande belastningsregister den 8 oktober
2020.

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger yrkandet till stadsdelsnämndens
sammanträde den 24 november 2020.

§ 304
Övriga frågor

Shadiye Heydari (S) frågar hur det ser ut med säkerhets- och riskbedömningar i
stadsdelen utifrån FSG-protokoll från den 14 oktober 2020. Stadsdelsdirektör Rickard
Vidlund återkommer under nästkommande nämndsammanträde den 24 november 2020.

Shadiye Heydari (S) ställer en fråga gällande en inkommen ansökan från Fritidsklubben
Diamanten som bedriver verksamhet för barn i stadsdelen. Stadsdelsdirektör Rickard
Vidlund svarar att det rör sig om en ansökan om medel för perioden 2021 och att det
därför inte finns någon möjlighet för Stadsdelsnämnden Angered att bevilja ansökan då
Stadsdelsnämnden Angered kommer att upphöra i samband med ny nämndorganisation
2021.

Göteborgs Stad Angered, protokoll

26 (26)

Förslag till pristagare Angereds kulturpris 2020
Stadsdelsnämnden Angered delar årligen ut Angereds kulturpris. Kulturpriset är till
för att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom kulturområden såsom bild och
form, litteratur, musik, dans, teater, film och konsthantverk.
Priset kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, professionella eller
amatörer, men endast till de som verkar eller bor inom Angereds stadsdelsnämnds
geografiska område. Priset om 50 000 kronor kan delas mellan högst två pristagare.
Anställda inom Göteborgs Stad får inte nomineras för arbete i tjänsten.
Sista dag att nominera var 28 augusti.
Vid nämndens sammanträde den 25 augusti 2020 utsågs undertecknande som jury för
att ta fram förslag på pristagare.
Juryn föreslår följande pristagare:
Gloria Esteban, en eldsjäl som under många år har gjort stora insatser för kulturen i
Angered, tilldelas 30 000 kr
Gloria är ett stort stöd för lokala kulturutövare för att de ska kunna ta plats på
kulturscenen och visa upp sin kreativitet. Gloria använder medvetet kulturen och
konsten som ett sätt att nå och samla människor från vitt skilda delar av världen och
speciellt bra är hon på att öppna dörrar och uppmuntra nykomna i Sverige att komma
in i samhället.
Gloria var med att starta upp kulturvandringen i Hammarkullen med stadsdelens
konstnärer och kulturarbetare. Den årliga kulturvandringen i Hammarkullen är ett
evenemang som engagerar många i stadsdelen. Aktiva konstnärer, författare och
föreningar har möjlighet att visa sina verk och sin verksamhet. Intresset är stort och
det kommer mycket publik inte bara från Angered utan från hela Göteborg. Alltså ett
stort arrangemang med många inblandade som kräver organisation, förberedelser och
arbete där Gloria är den som drar det tyngsta lasset. Den första kulturvandringen
anordnades 2011.
Med bidrag från Västra Götalandsregionen, Bostadsbolaget och Mexikos ambassad
har Hammarkullen haft möjlighet att knyta till sig konstnärer som har fått skapa
muralmålningar med Gloria som projektledare. Totalt nio konstnärer från Sydamerika
och Sverige, har efter workshops med boende i området, skapat 18 muralmålningar i
Hammarkullen. Medskapande är viktigt för att konsten ska säga något om området
och om de som bor där. Det finns många som inte går till museer och gallerier men
genom muralmålningar får alla tillgång till konst. Projektet har även uppmärksammats
internationellt.
Gloria har alltid varit intresserad av att lyfta fram Angered, platsens historia och
människornas livsberättelser. Hon var tillsammans med andra intresserade med och
startade föreläsningsserien om Angereds historia. En uppskattad och välbesökt
aktivitet som i samarbete med kulturhuset Blå Stället gav plats till att synliggöra
ortens röster och platser.
Hon har varit en av dem som senare bildat föreningen Angereds Historia med syfte att
medvetandegöra natur- och kulturarvets betydelse för att delta i formandet av

framtiden. Föreningen ville underlätta och stödja det demokratiska bruket av naturoch kulturarvet.
Gloria har varit drivande att Hammarkullekarnevalen i år utsågs till nationellt
kulturarv och kom med i Sveriges nationella förteckning ”Levande traditioner” som
listar immateriella kulturarv i Sverige.
Överallt där det händer något med kulturell anknytning har Gloria och hennes
fantastiska nätverk ett finger med i spelet.
Motivering
Gloria Esteban belönas för sina mångåriga insatser med att synliggöra kulturkrafter i
Angered och göra dem tillgängliga och kända för hela Göteborg. Med stor entusiasm
och drivkraft tar hon världen till Angered och Angered till världen! Hon är en eldsjäl
som i högsta grad bidrar till att kulturen blomstrar i Angered och förgyller vardagen
för gemene man.
Mustaf Abdulqadir, dokumentärfilmare, tilldelas 20 000 kr
Närmare tio år har Mustaf drivit sin egen nyhetskanal ”365 TV dagar om året” på
YouTube. Kanalen är en ambulerande TV-station som filmar och dokumenterar
kulturhändelser, sport och samhällsinformation i Göteborg. Mustaf lånar ut sina ögon
för betraktaren! Han har ofta Angered som utgångspunkt med syfte att ge en mer
verklighetstrogen och nyanserad bild av Angered än den som oftast framkommer i
traditionell media. Han lyfter fram stadsdelen och uppmärksammar ofta de små
sakerna som är viktiga för Angered och dess invånare. Mustaf ger gärna ungdomar
från Angered plats och lyfter upp positiva förebilder som är viktiga och inger
framtidstro för andra ungdomar.
Mustaf genomför allt ensam, från idéarbete, inspelning och redigering, till distribution
på 365 TV:s YouTube-kanal. Sedan starten har ett stort utbud av reportage och klipp
setts av en mängd tittare.
Motivering
Mustaf Abdulqadir belönas för sitt arbete med nyhetskanalen ”365 TV dagar om året”
på YouTube. Hans sett att se och skildra förorten ger en nyanserad och mer
rättvisande bild av Angered för omvärlden och för kommande generationer än
traditionell media gör.
Han är en sann ambassadör för Angered och inspirerar andra att bli kulturskapare!

Sammanställning av nominerade till årets pris samt sammanställning av tidigare
pristagare bifogas.
Juryn för Angereds kulturpris samt föreningspriset
2020-09-28
Ahmed Salih (M), Abdirahman Siyad (S), Marta Fernandez (V), Mattias Gerdås (L)
och Martin Stigebrandt (D)

Förslag till pristagare Angereds Föreningspris 2020
Stadsdelsnämnden Angered delar årligen ut Angereds föreningspris. Föreningspriset
är till för att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom idrott, föreningsliv,
ungdomsaktiviteter, ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsarbete,
föreningsutveckling och socialt engagemang.
Priset kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, professionella eller
amatörer, men endast till de som verkar eller bor inom Angereds stadsdelsnämnds
geografiska område. Priset om 50 000 kronor kan delas mellan högst två pristagare.
Anställda inom Göteborgs Stad får inte nomineras för arbete i tjänsten.
Sista dag att nominera var 28 augusti.
Vid nämndens sammanträde den 25 augusti 2020 utsågs undertecknande som jury för
att ta fram förslag på pristagare.
Juryn föreslår följande pristagare:
Ari Amin, ledare i Hammarkullen bollklubb, tilldelas 25 000 kr
Det är närmast omöjligt att ha varit aktiv inom Angereds idrottsliv och undgått att ha
mött eller i alla fall hört talas om Ari. Med sitt huvudengagemang i det som tidigare
hette Hammarkullens Basket har han systematiskt arbetat för att utveckla och bredda
föreningen sen den startades 2014. Men hans initiativrikedom tar honom långt utanför
basketplanen, som till exempel att starta Street Games som numera spridits till hela
Göteborg, att arbetsleda en stor mängd feriearbetare under rådande pandemi, och att
bredda basketklubben till att även omfatta fotboll, e-sport och läxläsning. Hans
engagemang handlar inte bara om idrott utan om att ingen ska hamna utanför, om att
hålla samman samhället. Med ledord som gemenskap, hälsa, och socialt ansvar har
han på några få år gjort ett jättelikt arbete och påtagligt bidragit till ett rikare
fritidsutbud för många av Angereds ungdomar och vuxna.
Motivering
Ari Amin belönas för att han envist stridit för alla ungdomars rätt till en rik fritid,
oberoende av vilka de är eller var de kommit ifrån. Han har modigt vågat stå på sig
och sprida glädje och engagemang, med en anda av att allt kan gå, bara vi kämpar
tillsammans, även när andra krafter har försökt hindra honom. Han har utgått ifrån
idrott och rörelseglädje men gärna velat tänka nytt, för att nå även dem som inte är
särskilt sportintresserade. Han lyssnar på ungdomarna och ser till allas unika behov.
Föreningen Somaliska Fredsföreningen, tilldelas 25 000 kr
Skolgången, och en god utbildning, är väldigt viktig för Angereds ungdomars framtid
och välgång. Detta är orsaken till att föräldrarna i Somaliska fredsföreningen sedan
2010 lagt stor energi och möda på att stärka ungdomar i deras skolarbete, genom en
uppskattad läxhjälp med kompetenta pedagoger. Trycket har tidvis varit stort, och
lokalbrist har gjort att ungdomar tvingats köa till en plats.
Förutom läxor strävar föreningen efter att ge barnen en bra fritidsmiljö, stötta deras
framtidsdrömmar och motivera dem att våga och kämpa.

Motivering
Att Angereds ungdomar går ur skolan med nya kunskaper, goda resultat och är fyllda
av självförtroende och framtidstro är allas vårt ansvar. Därför belönas Somaliska
fredsföreningen för sitt stabila, systematiska och långsiktiga arbete med läxhjälp, som
de trots små medel bedrivit med god kvalité. Genom dessa insatser har många
ungdomar fått chansen att bättre kunnat tillgodogöra sig skolans undervisning och
höja sina betyg.

Dessutom föreslås ett hedersomnämnande
Tidigt föräldrastöd, hedersomnämnande
Föreningen är värd att uppmärksamma, då den inte funnits så länge i Angered. Den
arbetar med att nå ut i nya kanaler där den fyller en lucka som traditionella
institutioner kanske missar. Den bygger en bro av språk och kultur, och bäddar för
kommunikation där en skapar förtroende mellan invånare och kommun, sjukvård och
myndigheter. Föreningen har också under pandemin effektivt ställt om och under
detta år arbetat mycket digitalt eller utomhus med barn och vuxna.

Sammanställning av nominerade till årets pris samt sammanställning av tidigare
pristagare bifogas.
Juryn för Angereds kultur- samt föreningspris
2020-09-23
Ahmed Salih (M), Abdirahman Siyad (S), Marta Fernandez (V), Mattias Gerdås (L)
och Martin Stigebrandt (D)

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.

Tilläggsyrkande punkt 16
Vi ser positivt på ”Produktionsplan bostäder för personer med funktionsnedsättning” och
anser att området bör prioriteras med tanke på de behov som finns.
I Bläsebogärdet planeras sex lägenheter för år 2023, dessa är mycket viktiga och bör
färdigställas enligt tidplan. Vi anser dock att placeringen av bostäder bör flyttas. Så lite som
ett tiotal meter skulle sannolikt göra en viktigt skillnad.
Bakgrunden till detta är att Syrisk-ortodoxa kyrkan i Hjällbo under många år försökt förvärva
marken av Göteborgs stad för att kunna expandera sin verksamhet och sitt engagemang i
området. Då Hjällbo är ett av områdena på polisens lista över särskilt utsatta områden anser vi
att det är av största vikt att staden uppmuntrar och stödjer lokala konstruktiva rörelser. Vi
anser att Syrisk-ortodoxa kyrkan är en viktig lokal aktör och en mötesplats.
Vi önskar därför att de instanser i staden som ansvarar för frågan ser över alla möjligheter att
bygga bostäderna ifråga i närheten av den föreslagna adressen eller på annan lämplig plats i
Hjällbo.
Vi yrkar att
-

Angered beslutar att godkänna ”Produktionsplan bostäder för personer med
funktionsnedsättning” men att möjligheten för alternativ placering i närområdet för
bostäderna i Bläsebogärdet ses över.

Moderaterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna samt
Kristdemokraterna
SDN Angered
2020 oktober 20

