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Tid: 13:00–14:48 
Plats: Angereds torg 13, Blå stället, Stora salongen 
Paragrafer:  245-251. § 250 omfattas av sekretess. 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordförande Johan Fält (M), förste vice ordförande Karolina Mildgrim (KD), andre vice 
ordförande Yvonne Palm (V), Shadiye Heydari (S), Gunnar Barrvik (D), Kojo Ansah-
Pewudie (L), Ing-Marie Fredér (D), Pernilla Börjesson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Marta Fernandez (V), Ellen Mitikka (S), Mattias Gerdås (L) 

Övriga ersättare 
Ahmed Salih (M), Vasile Sirbu (D), Anita Karlmark (M), Martin Stigebrandt (D) t.om. § 
250, Pedram Shirin Bolaghi (SD) 

 Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Rickard Vidlund, nämndsekreterare Cornelia Ennefors, 
nämndsekreterare Ulrika Andersson. sektorschef Arne Wiik, socialsekreterare Maria 
Björling § 250, socialsekreterare Linda Mattsson § 250, sektorschef Lotta Wikström § 
251, förvaltningscontroller Lena Litzén § 251, ekonomi- och stabschef Emma Höjgaard § 
251, kommunikationschef Cornelia Dannert § 251, enhetschef Lisa Pedersen § 251, 
kommunikatör Lena Carlsson § 251 

Personalföreträdare 
Abdulselam Aksüngür Kommunal § 251, Viktoriya Levin TCO § 251, Patricia 
Reschiglian SACO § 251 

Justeringsdag:  2020-09-15 
Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2020-09-16 
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§ 245  
Öppnande av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 246   
Upprop 
Stadsdelsnämnden förrättar upprop. 

 

 

§ 247  
Val av justerare och tid för justering 
Stadsdelsnämnden uppdrar åt andre vice ordföranden Yvonne Palm (V) att tillsammans 
med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
Datum för justering av protokollet fastställs till den 22 september 2020. 

 

 

§ 248   
Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered fastställer föredragningslistan.   
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§ 249  
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. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet samt noterar att ingen anmäler jäv.  
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§ 250  
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 
6 kap 7 och 8 a §§ föräldrabalken 
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 251 Dnr N131-0247/20 
Trygghetsskapande åtgärder med anledning av den senaste 
tidens konflikt mellan kriminella nätverk 
Under de senaste veckorna har konflikter mellan kriminella gäng i Göteborg påverkat 
personal och invånare i Angered. På grund av detta har förvaltningen haft tät kontakt med 
andra förvaltningar och med polisen för att kunna samverka och arbeta förebyggande. För 
att öka tryggheten i Angered finns behov av ytterligare trygghetsskapande åtgärder under 
hösten 2020. På initiativ av stadsdelsnämndens ordförande har därför 
stadsdelsförvaltningen tagit fram förslag på trygghetsskapande åtgärder. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered beslutar i enighet att ge 

stadsdelsförvaltningen i uppdrag att genomföra trygghetsskapande 
åtgärder enligt tjänsteutlåtandet. 

2. Stadsdelsnämnden Angered beslutar i enighet att summan för 
trygghetsskapande åtgärder höjs till 1,5 miljoner.  

3. Stadsdelsnämnden Angered beslutar i enighet att trygghetsarbetet 
kontinuerligt följs upp vid resterande nämndsammanträden 2020.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 4 september 2020 

Protokollsanteckning Vänsterpartiet, bilaga 1 

Yrkanden 
Shadiye Heydari (S) yrkar att summan för de trygghetsskapande åtgärderna höjs till 1,5 
miljoner kronor.  

Ordföranden Johan Fält (M) yrkar att trygghetsarbetet kontinuerligt ska följas upp vid 
resterande nämndsammanträden 2020.  

Protokollsanteckning 
Andre vice ordförande Yvonne Palm (V) anmäler att hon önskar bilägga 
protokollsanteckning enligt bilaga 1 till protokollet.  

 

 

 

 



Protokollsanteckning gällande akuta trygghetsåtgärder i Angered  

Vi ser positivt på förvaltningens förslag till snabba trygghetsinsatser i Angered men vill också 

understryka vikten av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. 

• Vi ser det som oerhört viktigt att förvaltningen följer upp de snabba insatserna med 

förstärkning av det långsiktiga och förebyggande trygghets- och utvecklingsarbetet i 

Angered. I detta arbete bör förvaltningens samtliga sektorer aktiveras utifrån invånar-, 

brukar- och medarbetarperspektiv. 

 

• Det är viktigt att de snabba åtgärderna kompletteras med förstärkning av befintliga 

insatser och aktiviteter som gör att förvaltningen är fysiskt närvarande och synliga på 

utvalda platser i Angered. 

 

• De senaste tidens brottsliga handlingar verkar ha varit spektakulära på olika sätt vilket 

har lett till en ovanligt stor mediebevakning. Det är därför viktigt att förvaltningen 

använder alla kontakter med övriga myndigheter och sina interna informationskanaler 

för att skapa sig en så realistisk bild av eventuella hotbilder eller potentiellt farliga 

situationer för invånare, brukare och medarbetare. Detta för att befintliga risker varken 

skall överdrivas eller förminskas. 

 

Protokollsanteckning av Vänsterpartiet  
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