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Tid: 15:00–18:30 
Plats: Angereds torg 13, Blå stället, stora scen 
Paragrafer:  305-338. §§ 334-338 omfattas av sekretess. 

Närvarande 
Ledamöter  
Ordförande Johan Fält (M), förste vice ordförande Karolina Mildgrim (KD), Gunnar 
Barrvik (D), Joel Abrahamsson (MP), Joakim Hagberg (S), Rebar Alnazar (V), Pernilla 
Börjesson (SD) 

Ledamöter på distans  
andre vice ordförande Yvonne Palm (V) §§305-333, Ing-Marie Fredér (D) §§305-333 

Tjänstgörande ersättare distans 
Abdirahman Siyad (S) §§305-333, Mattias Gerdås (L) §§305-333, Ahmed Salih (M) 
§320 

Övriga ersättare på distans 
Marta Fernandez (V) §§305-333, Ahmed Farah (MP) §§305-333, Ellen Mitikka (S) 
§§305-333, Anita Karlmark (M) §§305-333, Leon McManus (MP) §§305-333, Pedram 
Shirin Bolaghi (SD) §§305-333.  

 Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Rickard Vidlund, nämndsekreterare Cornelia Ennefors, 
nämndsekreterare Ulrika Andersson §§305-333, enhetschef Malin Fahlgren §§305-333, 
enhetschef Ronny Gustavsson §§305-333, planeringsledare Sam Berg §§305-333.  

Övriga närvarande på distans  
Sektorschef Arne Wiik §§305-333, sektorschef Anna Hildesson §§305-333, sektorschef 
Lotta Wikström §§305-333, förvaltningscontroller Lena Litzén §§305-333, ekonomi- och 
stabschef Emma Höjgaard §§305-333, kommunikationschef Cornelia Dannert §§305-
333, kommunikatör Sophie Kristensson §§305-333, enhetschef Lisa Pedersen §§305-311, 
planeringsledare Emma Etteklint §324, projektledare Mohammad Sadi §324.  

Personalföreträdare på distans 
Viktoriya Levin TCO §§305-333, Patricia Reschiglian SACO §§305-333. 
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Justeringsdag:  2020-12-07 
 

Underskrifter 

 

 

 
 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2020-12-08 
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§ 305    
Öppnande av sammanträdet 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 306   
Upprop 
Stadsdelsnämnden Angered förrättar upprop. Två ledamöter och nio ersättare deltar på 
distans.  

 

 

 

 

 

§ 307   
Val av justerare och tid för justering 
Stadsdelsnämnden uppdrar åt Joel Abrahamsson (MP) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. 
 
Datum för justering av protokollet fastställs till den 7 december 2020. 
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§ 308    
Fastställande av föredragningslistan 
Under punkten ”Anmälan av yrkanden” anmäler ordföranden: 

• Yrkande från demokraterna gällande hanteringen av covid-19. 

Ordförande anmäler följande ärenden:  

• Punkt 27a lokalerna i Angered. 
• Punkt 27b yrkande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande Lärjeholms 

odlar-och brevduveföreningar. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered fastställer föredragningslistan med 
ovanstående ändringar.   

 

 

 

§ 309    
Anmälan om jäv 
Ordföranden 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 16, Samverkansavtal om 
folkhälsoinsatser i Angered 2021-2022.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  
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§ 310 Dnr N131-0004/20 
Information med anledning av pandemin covid-19 
Kommunikationschef Cornelia Dannert informerar om hur Göteborgs Stad och 
stadsdelsförvaltningen Angered arbetar med covid-19. Nämnden informerades även om 
bemanningssituationen, förlängda skärpta allmänna råd och ordförandebeslut som tagits 
med anledning av pandemin covid-19.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 

 

 

 

§ 311 Dnr N131-0001/20 
Redovisning av trygghetsarbetet samt information om 
förvaltningens arbete med otillåten påverkan 
Den 8 september 2020 beslutade stadsdelsnämnden att ge stadsdelsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen. Enhetschef Lisa Pedersen 
redovisar för förvaltningens arbete med de särskilda satsningarna på trygghet i form av 
uppföljning av orosanmälningar, förstärkt avhopparverksamhet, konceptet ett Angered 
fritt från våld samt stadsdelens arbete med otillåten påverkan. Nämnden informeras även 
om den nyligen genomförda trygghetsundersökningen.   

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet 
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§ 312 Dnr N131-0001/20 
Uppföljningsrapport oktober 2020 
Stadsdelsförvaltningen har den 17 november 2020 tagit fram ett tjänsteutlåtande gällande 
uppföljningsrapport oktober 2020 som beskriver det ekonomiska resultatet avseende 
befolkningsramen och resursnämndsramen till och med oktober 2020. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner Extra månadsuppföljning oktober, 2020, med 

positivt resultat för befolkningsramen jämfört med budgeterat resultat på 76 162 
tkr. Prognosen för helåret beräknas till 60 000 tkr.  
 

2. Stadsdelsnämnden godkänner Extra månadsuppföljning oktober, 2020, med ett 
positivt resultat för resursnämndsuppgifter jämfört med budgeterat resultat på 271 
tkr. Prognosen för helåret är 0 tkr.  

 
3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Handling  
Tjänsteutlåtande den 17 november 2020. 

Justering 
Omedelbar justering.  

 

 

§ 313 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. 
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§ 314 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 13 stycken. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  

 

 

§ 315 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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§ 316 Dnr N131-0334/19 
Ansökan från föreningen Angered MbiK om riktat bidrag för 
2020  
Nämnden har som en följd av pandemin covid-19 skjutit till extra resurser till 
föreningsstödet, och föreningen söker nu medel för vinterkläder till tränare, så att bättre 
möta vinterhalvårets utmaningar kring ungdomsverksamhet som vanligtvis till stor del 
genomförs inomhus.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered beviljar föreningen Angered MbiK riktat stöd 
med 18 000 kr i enlighet med tjänsteutlåtandet. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 2 november 2020.  

 

 

§ 317 Dnr N131-0361/19 
Ansökan från föreningen Hammarkullens bollklubb om riktat 
bidrag för 2020 
Nämnden har som en följd av pandemin covid-19 skjutit till extra resurser till 
föreningsstödet. Hammarkullens bollklubb, tidigare känd som Hammarkullens 
Basketklubb, har ansökt om 125 000 kr i riktat bidrag för inköp av åtta bärbara datorer till 
E-sport och utrustning till styrketräning som sker i kombination med E-sport. 
Verksamheten drivs parallellt med basketträningen i Hammarkullehallen.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered beviljar föreningen Hammarkullens bollklubb 
riktat bidrag med 65 000 kr i enlighet med tjänsteutlåtandet. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 29 oktober 2020.  

 

 



 

 

 Angered  
 

  

Protokoll nr 12/2020 
Stadsdelsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-11-24 

Göteborgs Stad Angered, protokoll 9 (25) 
   
   

§ 319 Dnr N131-0327/19 
Ansökan från föreningen Göteborg hockey club om riktat 
bidrag för 2020 
Nämnden har som en följd av pandemin covid-19 skjutit till extra resurser till 
föreningsstödet. Göteborg Hockey Club har ansökt om detta riktade bidrag till utrustning 
till sin ungdomsverksamhet, funktionshinderverksamhet samt hyror för de öppna 
verksamheter som inte kräver medlemskap i klubben.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered beviljar föreningen Göteborg Hockey Club 
riktat bidrag med 72 000 kr i enlighet med tjänsteutlåtandet.  

Handling 
Tjänsteutlåtande den 2 november 2020.  
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§ 320 Dnr N131-0251/20 
Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Angered 2021-2022 
Stadsdelsnämnden Angered och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) har ett 
samverkansavtal om befolkningsinriktade folkhälsoinsatser i stadsdelen som gäller till 
och med 31 december 2020. Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till ett nytt avtal som 
ska gälla från 1 januari 2021 till 31 december 2022 med möjlighet till förlängning till den 
31 december 2023. Stadsdelsnämnden behöver också ta ställning till godkännande av 
delfinansiering av samverkansavtal. Samverkansavtalet kommer överlåtas till den nya 
socialnämnden Nordost vid årsskiftet 2020/2021. Parterna är överens om att överlåtelsen 
inte får innebära att förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete rubbas eller 
förhindrar att intentionerna i berörda avtal kan fullföljas. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i 

stadsdelen Angered för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 under förutsättning 
att likalydande beslut fattas av Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd.  

2. Stadsdelsnämnden Angered beviljar finansiering av avtalet med 1 823 454 kr per 
år (50% av total finansiering) under avtalsperioden.  

3. Stadsdelsnämnden Angered förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

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

Handling 
Tjänsteutlåtande den 27 oktober 2020.  

Justering 
Omedelbar justering  

Protokollsutdrag skickas till  
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. 
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§ 321 Dnr N131-0241/20 
Yttrande till inspektionen för vård och omsorg i 
tillsynsärende 
Inspektionen för vård och omsorg har inlett ett tillsynsärende för att följa upp tidigare 
tillsyn av hur Stadsdelsnämnden säkerställer en god boendemiljö och omsorg i bostäder 
med särskild service med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 

eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. 
 

2. Stadsdelsnämnden Angered förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 28 oktober 2020.  

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg.  
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§ 322 Dnr N131-0311/20 
Kostpriser för anställda 2021 
Kostpriser för anställda avser det pris som anställda ska betala när de äter en måltid som 
tillhandahålls av arbetsgivaren i personalrestaurang/personalmatsal (ofta i skolmatsal eller 
matsal på äldreboende), som inte ska förväxlas med så kallade pedagogiska måltider. 
Inför 2021 har stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen beräknat 
självkostnadspriser för måltider i kök/matsalar där personal har möjlighet att äta mot 
betalning. Beräkningarna har gjorts på ett likartat sätt, utifrån en kalkylmall som arbetats 
fram av ekonomer i staden. Kalkylmallen har även beskrivits för Skatteverkets revisorer. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered fastställer rekommenderade kostpriser för 
anställda för lunch i matsal på äldreboenden och verksamhet för 
funktionsnedsatta till 71 kronor per måltid och för lunch i grundskola, 
förskola och fritidshem till 57 kronor per måltid att gälla från och med den 
1 januari 2021. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 22 oktober 2020. 

 

§ 323 Dnr N131-0305/19 
Sammanträdesdag för fastställande av årsrapport 2020 
Stadsdelsnämnden Angered ska fatta beslut om Årsrapport 2020 såsom ansvarig för 
verksamhetsåret. För att kunna avsluta nuvarande organisation på rätt sätt måste 
nämnderna i dagens stadsdelsnämnder och social resursnämnd genomföra ett 
nämndsammanträde i februari 2021 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered beslutar att fastställa sammanträdesdag för att 
fastställande av Årsrapport 2020 till den 9 februari 2021 med start 15:00. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 28 oktober 2020.  
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§ 324 Dnr N131-0515/17 
Etablering av bostad med särskild service vid Bläsebogärdet 
1 i Hjällbo 
Lokalsekretariatet har inkommit med ett yttrande av en bostad med särskild service 
(BmSS) med totalt sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme vid 
Bläsebogärdet 1. Ett beslut från stadsdelsnämnden om att etablera en bostad med särskild 
service vid Bläsebogärdet 1 innebär att Lokalnämnden kan fortsätta planering och 
byggnation inom kommunfullmäktiges beslutande budgetram. Preliminär slutbesiktning 
beräknas till den fjärde kvartalet 2022. 
 
Stadsdelsnämnden Angered återremitterade ärendet till förvaltningen vid 
nämndsammanträdet den 23 mars 2020 för dialog med Syrisk Ortodoxa kyrkan i Hjällbo 
där representanter från stadsdelsnämnden ska delta.  
 
Representanter från stadsdelsnämnden Angered har träffat Syrisk Ortodoxa kyrkan i 
Hjällbo för dialog den 14 september 2020.  

Representanter från lokalförvaltningen samt stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda 
presenterar ärendet gällande bostaden med särskild service.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered återremitterar ärendet till stadsdelsförvaltningen 
Örgryte -Härlanda för vidare utredning.  

Tidigare behandling 
Återremittering vid nämndsammanträdet den 23 mars 2020.  

Handling 
Tjänsteutlåtande den 21 oktober 2020.  

Yrkanden 
Ordförande Johan Fält (M) yrkar på återremiss enligt bilaga 1 till protokollet. Samt finner 
att nämnden beslutar i enighet i detta.  
 
Gunnar Barrvik (D) yrkar bifall till förslaget om återremiss. 
 
Karolina Mildgrim (KD) yrkar bifall till förslaget om återremiss.  
 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda  
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§ 325   
Yrkande från Sverigedemokraterna gällande 
belastningsregister den 8 oktober 2020. 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett yrkande gällande belastningsregister.  

Yrkandet återremitterades den 20 oktober 2020 för ett förtydligande från förvaltningen 
gällande aktuell lagstiftning.  

Beslut  
Stadsdelsnämnden avslår yrkande från Sverigedemokraterna gällande 
belastningsregister.  

Tidigare behandling 
 Bordläggning den 20 oktober 2020.  

Handling  
Yttrande från Sverigedemokraterna gällande belastningsregister, bilaga 2 till protokollet.  

Yrkanden  
Ing-Marie Freder (D) yrkar bifall till förslaget enligt bilaga 3 till protokollet.  

Pernilla Taxén Börjesson (SD) yrkar bifall till yrkandet.  

Ordförande Johan Fält (M) yrkar på Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas 
vägnar avslag till yrkandet.  

Karolina Mildgrim (KD) yrkar på Kristdemokraternas, Moderaternas och Liberalernas 
vägnar avslag till yrkandet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att stadsdelsnämnden beslutar att 
avslå Sverigedemokraternas yrkande. 

Reservation  
Pernilla Taxén Börjesson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Protokollsanteckning 
Karolina Mildgrim (KD) önskar tillägga protokollsanteckning på Kristdemokraternas, 
Moderaternas och Liberalernas vägnar enligt följande:  

I grunden ställer vi oss positiva till utdrag ur belastningsregistret inför nyanställning inom 
äldreomsorgen och särskilt boende. Vi anser dock inte att detta ska göras genom den 
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möjligheten till frivilligt utdrag som den arbetssökande själv kan begära ut.  Frågan om 
möjlighet till särskilt utdrag ur belastningsregistret för de som ska arbeta inom 
äldreomsorgen är en fråga som bör avgöras på riksdagsnivå. Vi ser däremot framgent att 
nämnden behöver fortsätta utveckla säkerhetsarbetet och undersöka möjligheten till 
säkerhetsprövning inom äldreomsorgen och socialtjänsten. Då viktiga förutsättningar som 
lagstiftning och gemensamma riktlinjer ännu inte är på plats har vi idag röstat avslag till 
yrkandet. 

 

§ 326  
Anmälan av postlista 
Postlistan för perioden 2020-10-11-2020-11-15 har varit utsänd till stadsdelsnämndens 
ledamöter och ersättare.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av postlistan till 
protokollet.  

 

§ 327  
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar 

Följande handlingar anmäls: 
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-10 § 19 

angående Policy och struktur för uppföljning utifrån kommunfullmäktiges 
uppdrag avseende digitalisering och IT. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 11 
angående Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i 
reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 12 
angående Reglementen för Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, Hisingen, 
Nordost och Sydväst.  

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 13 
angående Reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 14 
angående Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 15 
angående Revidering av reglemente för Göteborgs Stads Grundskolenämnd. 
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• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 17 
angående Revidering av reglemente för nämnden för Göteborgs konsument- och 
medborgarservice. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 18 
angående Revidering av kulturnämndens reglemente. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 19 
angående Arvodesberedningens förslag till arvodesnivåer och placering i 
arvodesgrupp för de nya nämnderna. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 22 
angående Antagande av Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT.  

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 31 
angående Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning. 

• Protokollsutdrag från stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda om omfördelning av 
kommunbidrag för utbyggnad av bostäder för personer med 
funktionsnedsättningar 2020. 

• Tjänsteutlåtande från stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda om omfördelning av 
kommunbidrag för utbyggnad av bostäder för personer med 
funktionsnedsättningar 2020. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 § 29 
angående Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amandakommissionen.  

• Synpunkter registrerade i synpunktshanteringsdatabasen 2020-10-12–2020-11-15  
• N131-0005-20, Öppet brev från Visionsgruppen till Göteborg stads politiker om 

Storås industrigata 6.  

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

Följande delegationsbeslut anmäls: 
• Beslut av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterade 2020-09-29, 

2020-10-13, 2020-10-27, 2020-11-03   
• Beslut avseende anställning av personal under september månad 2020, enligt 

förteckning. 
• Beslut av stadsdelsdirektören avseende vidaredelegation beslutanderätt 

besöksrutiner äldreboenden daterad 2020-11-04.  
• Beslut av sektorschef Anna Hildesson avseende skärpta besöksrutiner på 

äldreboenden inom stadsdelen Angered.  
• Delegationsbeslut avseende polisanmälan boende personligt stöd januari-augusti 

2020 
• Delegationsbeslut avseende polisanmälan boende personligt stöd september 2020 
• Beslut av ordförande Johan Fält (M) avseende delegation av rätten att besluta om 

rutiner för besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.  
• Beslut av ordförande Johan Fält (M) avseende uppdrag till stadsdelsförvaltningen 

gällande bemanning under covid-19-pandemin.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar anmälan av delegationsbesluten till 
protokollet.  

Protokollsanteckning 
Joakim Hagberg (S) önskar bilägga en protokollsanteckning till protokollet enligt bilaga 4 
till protokollet.  

Gunnar Barrvik (D) instämmer med Joakim Hagbergs (S) protokollsanteckning.  
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§ 329 Dnr N131-0004/20 
Information från stadsdelsdirektören 
Stadsdelsdirektör Rickard Vidlund lämnar följande information: 

• Ny nämndorganisation 2021  
Förvaltningscontroller Lena Litzén informerar om ny nämndorganisation och vart 
projektet ligger till. Den externa kommunikationen arbetas idag fram. Politikerna 
för de nya nämnderna är klara. Organisationerna är nu fackligt samverkade. De 
nuvarande stadsdelsnämnderna kommer att ha ansvar för organisationen fram till 
den 4 januari 2021.  

• Lektorstjänst i hälso- och sjukvård. 
Sektorschef Anna Hildesson informerar om en ny lektorstjänst i hälso- och 
sjukvården. Angered är först ut i landet med denna typ av kommunala tjänst. 
Lektorn ska fokusera på forskning, utbildning, utveckling och samverkan.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  

 

§ 330   
Rapport från stadsdelsnämndens presidium och råd 
Stadsdelsnämndens presidium lämnar information om: 

• Möte om covid-19 den 3 november 2020.  
• Folkhälsorådet 10 november 2020.  
• Samhällsbyggnadsrådet den17 november 2020.  
• Möte om covid-19 den 17 november 2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  
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§ 331   
Anmälan av yrkanden 
Ordföranden Johan Fält (M) anmäler följande yrkanden: 

• Yrkande från Demokraterna gällande covid-19. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden bordlägger yrkandet till stadsdelsnämndens 
sammanträde den 14 december 2020. 

 

 

§ 332   
Lokalerna i Angered 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inkommit med ett yrkande angående 
närvaro av Göteborgs Stad i Angered. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden tillskriver kommunstyrelsen angående närvaro av 
Göteborgs Stad i Angered. 

Handling 
Brev till kommunstyrelsen enligt bilaga 5 till protokollet.  

Yrkanden 
Ordförande Johan Fält (M) yrkar att stadsdelsnämnden tillskriver kommunstyrelsen 
angående Närvaro av Göteborgs Stad i Angered i enlighet med bilaga 5 till protokollet.  
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§ 333    
Yrkande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande 
Lärjeholms odlar- och brevduveföreningar 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inkommit med ett yrkande angående Lärjeholms odlar 
och brevduveföreningar. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered tillskriver Fastighetsnämnden angående 
Lärjeholms odlar- och brevduveföreningar enligt bilaga 6 till protokollet.  

Handling 
Yrkande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet enligt bilaga 6 till protokollet.  

Yrkanden 
Andre vice ordförande Yvonne Palm (V) yrkar att stadsdelsnämnden tillskriver 
fastighetsnämnden angående Lärjeholms odlar- och brevduveföreningar.  

Ordförande Johan Fält (M) yrkar bifall till förslaget.  

Protokollsanteckning 
Ordförande Johan Fält (M) anmäler följande protokollsanteckning:  

Möjligheten att placera ett duvslag på Bergums fritidslantgård borde undersökas av 
fastighetsnämnden.  
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§ 334   
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Angered  
 

  

Protokoll nr 12/2020 
Stadsdelsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-11-24 

Göteborgs Stad Angered, protokoll 22 (25) 
   
   

§ 335   
Nedläggning av faderskapsutredning  
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 336  
Ställningstagande i faderskapsutredning 
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 337  
Ansökan om upphörande av umgängesbegränsning samt 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU  
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 338   
Yttrande till förvaltningsrätten i LVU-ärende 
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 

 

 



Yrkande i ärende 18 
 
Vi yrkar på återremiss för ”Etablering av bostad med särskild service vid Bläsebogärdet 1 i 
Hjällbo”. 
 
Vi anser att det är av största vikt att vi bygger ut antal bostäder med särskild service men 
ifrågasätter om den föreslagna etableringen är den mest lämplig. Platsen som är föreslagen 
ligger väldigt avskilt från övriga boendena i Hjällbo och dessutom ligger en kyrka som är 
aktiv och detta riskera att skapa en störande ljudnivå för de boende. 
 
I första hand så vill vi att etableringsenheten undersöker om det är möjligt att integrera det 
särskilda boendet med alla de nya bostäderna som planera byggas i Hjällbo. Med tanke på det 
stora antalet lägenheter som planeras byggas borde det också vara möjligt att etablera mer än 
ett boende. 
 
I andra hand så vill vi att man ser över den förslagna placeringen enligt vårt tidigare yrkande i 
ärende § 324. Detta innebär en placering så att de boende blir mindre störda av aktiviteterna i 
området. 
 
 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna.  



Yrkande 
2020-10-08 SDN Angered 

 
 
 
 

Förslag till beslut 
I stadsdelsnämnden SDN Angered 

1. SDN Angered ger stadsdelsdirektören uppdraget att se över möjligheterna att begära in 
ett utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten och på våra 
särskilda boenden. 

2. SDN Angered ger stadsdelsdirektören uppdraget att se över de nuvarande 
säkerhetsrutinerna i hemtjänst och särskilda boenden samt införandet utav en årlig 
regelbunden internkontroll utav dessa. 

 
 
Yrkandet 
 
Vi i nämnden har blivit informerade om att anställda inom hemtjänst och särskilt boende stulit 
av våra äldre och gjort så under lång tid utan att bli upptäckta. I våras kom det även fram i 
media att personal i hemtjänsten på Västra Hisingen stulit från några brukare i 90-års åldern. 
Detta måste få ett slut. Vi som politiker har makt att minska och förebygga denna kriminalitet 
genom något så enkelt som att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid anställning av 
personal i äldreomsorgen. Att begära utdrag ur belastningsregistret är redan praxis inom 
många omsorgsyrken som arbete med barn och funktionshinder. Äldre är likt nämnda grupper 
(barn och funktionshindrade) en grupp som är känslig för exploatering och vi bör ställa 
hårdare krav på vilka vi anställer för deras välbefinnande och trygghet. 
 
Naturligtvis är inte detta en garanti för att inte någon kommer att stjäla men om vi som 
ansvariga politiker inte gör allt det som vi kan för våra äldre så är det vi som står med 
ansvaret om det händer något som vi kunde ha förebyggt.  
Nu handlar det om att visa att vi i nämnden vill agera och skapa så trygga förhållanden för 
våra äldre som vi bara kan. 
 
 
 
 
 
Pernilla Börjesson  
Pedram Shirinbolaghi 
Sverigedemokraterna Göteborg 
Stadsdelsnämnden Angered 
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Yttrande angående – Yrkande av SD gällande 
belastningsregister 

 
Vi delar yrkandets intentioner om behovet av att göra registerkontroll inför anställningar 
inom hemtjänsten. 

Idag finns enbart lagstöd för att genomföra registerkontroll inför anställningar som riktar 
sig till de som ska arbeta med barn. Det har även genomförts en utredning om ett förbud 
för att be arbetstagaren att själv ta ut registerutdrag (SOU2014:48) som sedan lett till 
ytterligare en utredning om möjlighet till belastningsregisterkontroll för fler än bara de 
som arbetar med barn. 

Den senaste utredningen (SOU2019:19) Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – 
behovet av ett utökat författningsstöd föreslår ny lagstiftning för att kontrollera inför 
anställning med skyddslösa. Lagstiftningen planeras träda i kraft 1 januari 2021. 

När vi eftersöker de föreslagna lagförändringar som föreslogs träda i kraft vid årsskiftet 
på regeringen sida kan vi inte se någon status att så skett. Det innebär att det varken är 
förbjudet att be den anställde inkomma med ett utdrag eller lagstadgat ännu att man ska 
kräva ett utdrag. 

Därför stödjer uppdraget att låta stadsdelsdirektören se över möjligheterna till att begära 
in utdrag ur belastningsregistret som föreslås i yrkandet.  

SDN Angered  
  
  

Yttrande  
 
2020-10-20 
 

(D) 
  
Ärende nr 24 





 

Närvaro av Göteborgs Stad i Angered 
 

I dagsläget är lokalerna på Angereds Torg 14, i kärnan av Angereds centrum, huvudkontor för 
SDN Angered med nämndsal på Kulturhuset Blå Stället. Politiker och tjänstepersoner rör sig 
därmed dagligen i Angered i sina uppdrag och tjänstepersoner rör sig till och från arbetet. Det 
finns en närhet mellan lokalsamhället, politiken och tjänsteorganisationen när vi alla rör oss i 
samma fysiska miljö. 
 
I lokalplaneringen av de nya förvaltningarnas huvudkontor och områdeskontor var en av 
utgångspunkterna att kontoren skulle placeras utanför centrala Göteborg i socioekonomiskt 
svagare områden, samt att det skulle finnas bra kollektivtrafik i anslutning till kontoren. 
I tjänsteutlåtandet som var uppe i kommunstyrelsen 3 juni var lokalerna i Angereds centrum 
inte med som huvudkontor eller områdeskontor för någon av de nya förvaltningarna. 
Inga beslut finns i dagsläget om att ha några lokaler för huvudkontor eller områdeskontor för 
nya eller befintliga förvaltningar i Angered. När strategiska funktioner inte längre är fysiskt 
placerade i Angered kan det därför upplevas som att Göteborgs Stads närvaro minskar i 
stadsdelen. 
 
Vi upplever att närvaro av strategiska funktioner i Angered är viktigt av flera skäl. Ett av dem 
är att det känns viktigt att ledande funktioner befinner sig i lokalsamhället och möter de 
invånare som de är till för. Vi kan också se en risk i att förtroendet för Göteborgs Stad kan 
påverkas om det upplevs som att stadens strategiska närvaro i stadsdelen minskar. 
För Angereds torg kan den minskade närvaron av tjänstepersoner även få påverkan på den 
lokala ekonomin när färre personer äter på lunchrestaurangerna och färre som gör sina dagliga 
bestyr hos de lokala handlarna. 
 
Som stadsdelens politiska företrädare vill vi därför framföra vår oro över vilka konsekvenser 
det kan bli över tid om vi som Göteborgs Stad minskar vår närvaro på Angereds torg och i 
Angered i stort. 
 
Hälsningar  
 
Stadsdelsnämnden Angered 



Yrkande 
 
Vi yrkar att SDN Angered beslutar 
 
 
-att nämnden tillskriver Fastighetsnämnden angående Lärjeholms odlar- och brevduveföreningar 
enligt nedan.   
 
 
Angående Lärjeholms odlar och brevduveföreningar 
 
 
Föreningarna har sagts upp till sista november 2020. De har inte fått ersättningsplatser, dit de kan 
flytta sina verksamheter. För denna stora grupp föreningsaktiva i Nordost är det en katastrof. De 
tvingas lämna allt, slänga, rensa, lägga på återvinning, material, bodar och växter som de byggt, skött 
och ansvarat för under så många år.  
 
Brevduvorna behöver de avliva, för alla som jobbar med djur och djurverksamhet framstår det som 
outhärdligt, omänskligt.  
 
 
SDN Angered har sedan tidigare framfört till fastighetsnämnden, att vi anser att ersättningsplatser 
måste tas fram som möter föreningarnas behov. Med denna skrivning vill vi ytterligare trycka på att 
ge föreningarna godtagbara ersättningsplatser och den tid som behövs för flytt. Att mitt i vintern och 
mitt i en pandemi tvinga föreningarna att under kaosartade former, avsluta en mångårig 
välfungerande verksamhet är inte rimligt.  
 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
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