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Paragrafer:  339-371. §§ 343-351 omfattas av sekretess. 

Närvarande 
Ledamöter  
Ordförande Johan Fält (M), förste vice ordförande Karolina Mildgrim (KD), andre vice 
ordförande Yvonne Palm (V) Gunnar Barrvik (D), Joel Abrahamsson (MP), Pernilla 
Börjesson (SD) 

Ledamöter på distans  
Shadiye Heydari (S) §§ 352-371, Kojo Ansah-Pewudie (L) §§ 352-371, Ing-Marie Fredér 
(D) §§ 352-371.

Tjänstgörande ersättare distans 
Marta Fernandez (V) §§ 352-371, Abdirahman Siyad (S) §§ 352-371. 

Övriga ersättare på distans 
Ahmed Salih (M) §§ 352-369, Mattias Gerdås (L) §§ 352-371, Ellen Mitikka (S) §§ 352-
360, Anita Karlmark (M) §§ 352-371, Leon McManus (MP) §§ 352-371, Pedram Shirin 
Bolaghi (SD) §§ 352-371.  

 Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Rickard Vidlund, nämndsekreterare Cornelia Ennefors, arkivassistent 
Hanna Willdal§§ 352-371, enhetschef Malin Fahlgren§§ 352-371, enhetschef Ronny 
Gustavsson§§ 352-371, planeringsledare Sam Berg§§ 352-371. Socialsekreterare Niclas 
Johansson, förste socialsekreterare Hanna Uddenberg  

Övriga närvarande på distans  
Sektorschef Arne Wiik§§ 352-371, sektorschef Anna Hildesson§§ 352-371, sektorschef 
Lotta Wikström§§ 352-371, förvaltningscontroller Lena Litzén§§ 352-371, ekonomi- och 
stabschef Emma Höjgaard§§ 352-371, kommunikationschef Cornelia Dannert §§ 352-
371, kommunikatör Sophie Kristensson§§ 352-371, enhetschef Lisa Pedersen§§ 352-360, 

Personalföreträdare på distans 
Patricia Reschiglian SACO §§ 352-371. 
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§ 339    
Öppnande av sammanträdet 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 340   
Upprop 
Stadsdelsnämnden förrättar upprop för deltagare som deltar fysiskt. 

 

 

§ 341   
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 18 december 2020. 

 

 

§ 342    
Anmälan av 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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§ 343    
Yttrande till förvaltningsrätten i LVU-ärende  
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 344 
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken 
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 345  
Upphörande av begränsning av umgängesrätt enligt 14 § 2 st 
LVU   
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 346  
Begränsning av umgängesrätt enligt 14 § 2 st LVU  
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 347  
Omprövning av beslut avseende umgängesrätten enligt 14 § 
2 st LVU  
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 348  
Upphörande av total umgängesbegränsning enligt 14 § LVU  
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 349  
Omprövning av beslut avseende umgängesrätten enligt 14 § 
2 st LVU  
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 350  
Omprövning av beslut avseende umgängesrätten enligt 14 § 
2 st LVU  
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 351 
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU   
Ärendet hålls tillgängligt på stadsdelsförvaltningen Angered med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen.  
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§ 352  
Upprop  
Stadsdelsnämnden förrättar upprop av distansdeltagare. Tre ledamöter och åtta ersättare 
deltar på distans.  

§ 352  
Fastställande av föredragningslistan 
Ordförande Johan Fält (M) anmäler yrkande gällande ändring av tid för sammanträde i 
februari 2021.  

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inkommit med ett yrkande gällande löneutbetalning 
enligt bilaga 1 till protokollet.  

Beslut 

Stadsdelsnämnden Angered fastställer föredragningslistan efter tillägg av 
punkt om yrkande gällande ändring av tid för sammanträde i februari.    

Yrkanden 
Andre vice ordförande Yvonne Palm (V) yrkar att yrkandet gällande löneutbetalning ska 
läggas till på dagens föredragningslista.  
Ordförande Johan Fält (M) yrkar att yrkandet gällande löneutbetalning inte ska läggas till 
på dagens föredragningslista.  

Gunnar Barrvik (D) yrkar bifall till ordförande Johan Fälts (M) yrkande.   

Vice ordförande Karolina Mildgrim (KD) yrkar bifall till ordförande Johan Fälts (M) 
yrkande.   

Kojo Ansah-Pewudie (L) yrkar bifall till ordförande Johan Fälts (M) yrkande 

Joel Abrahamsson (MP) yrkar att dra tillbaka Miljöpartiets del i förslaget. 

Pernilla Börjesson (SD) yrkar bifall till ordförande Johan Fälts (M) yrkande 

Propositionsordning  
Ordförande Johan Fält (M) ställer eget yrkande och andre vice ordförande Yvonne Palms 
(V) yrkande mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt Johan Fälts (M) 
förslag att yrkandet gällande löneutbetalning inte ska läggas till på dagens 
föredragningslista.  
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Omröstning 
Omröstning begärs. Stadsdelsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Johan Fälts (M) yrkande att yrkandet gällande löneutbetalning inte 
ska läggas till på dagens föredragningslista, och   
Nej-röst för bifall till Yvonne Palms (V) yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för Johan Fälts (M) yrkande, 2 nej-röster för yrkandet från Yvonne Palm 
(V), bifaller stadsdelsnämnden Johan Fälts (M) yrkande. Shadiye Heydari (S), Joel 
Abrahamsson (MP) och Abdirahman Siyad (S) avstår från att delta i beslutet.  
 
Protokollsanteckning 
Gunnar Barrvik (D) anmäler att han önskar bilägga protokollsanteckning till protokollet 
enligt följande: ”Att komma med ett yrkande med stora ekonomiska konsekvenser till 
sittande möte är minst sagt uppseendeväckande. (V) vet att det inte någon praktisk 
möjlighet att genomföra förslaget även om vi övriga ledamöter skulle sympatisera med 
förslaget, därför yrkar (D) på att yrkandet inte ska tas upp till en meningslös behandling!” 
 

§ 354 Dnr N131-0004/20  
Information med anledning av pandemin covid-19 
Kommunikationschef Cornelia Dannert informerar om det rådade läget med anledning av 
pandemin covid-19. Information ges om stadens samlade lägesbild med fortsatt hantering 
under vintern, löpnade bedömningar av de olika åtgärder som görs, 
bemanningssituationen. Samt lägesbilden i stadsdelsnämndens verksamheter i Angered.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 
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§ 355 Dnr N131-0001/20 
 Redovisning av trygghetsarbetet 
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. Hittills har det riktade arbetet identifierat 46 personer, 13 har tackat ja 
till att få ett stöd i avhopparverksamheten. Ytterligare arbete är planerat med dessa 
individer. Våldspreventionsgruppen i förvaltningen har blivit påverkade av den rådande 
pandemin covid-19 och arbetet har nu vänts mot skolan och arbeta med att reagera, agera 
och säga till när något sker.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet. 
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§ 356 Dnr N131-0001/20  
Uppföljningsrapport november 2020 
Stadsdelsförvaltningen har den 9 december 2020 tagit fram ett tjänsteutlåtande gällande 
uppföljningsrapport november 2020 som beskriver det ekonomiska resultatet avseende 
befolkningsramen och resursnämndsramen till och med november 2020. 

1. Beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden Angered godkänner Extra månadsuppföljning 
november, 2020, med positivt resultat för befolkningsramen jämfört 
med budgeterat resultat på 72 844 tkr. Prognosen för helåret beräknas 
till 60 000 tkr.  

 
2. Stadsdelsnämnden Angered godkänner Extra månadsuppföljning 

november, 2020, med ett negativt resultat för resursnämndsuppgifter 
jämfört med budgeterat resultat på -581 tkr. Prognosen för helåret är 0 
tkr.  

 
3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 9 december 2020.  

Justering 
Omedelbar justering 

 
 

 

§ 357 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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§ 358 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 7 stycken. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  

 

§ 359 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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§ 360  
Information: Försörjningsstöd 
Sektorschef Arne Wiik informerar om försörjningsstöd och hur förvaltningen arbetar med 
det under den rådande pandemin covid-19. Ett ökat samarbete med kompetenscentrum 
samt ett fokus på grunduppdraget om att människor ska bli självförsörjande kan vara 
möjliga förklaringar till att försörjningsstödet sjunker trots rådande pandemi.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagagandet av informationen till 
protokollet. 

 

§ 361 Dnr N131-0297/20   
Remiss avseende förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad 
Kommunstyrelsen vill att samtliga nämnder och styrelser i Göteborg stad yttrar sig kring 
stadsledningskontorets förslag angående harmonisering av personalförmåner. Remissen 
ska belysa konsekvenser av en justerad inriktning gällande personalförmåner. 
Återremittering ska se senast den 23 december 2020 till stadsledningskontoret. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker förslaget i remissen Förmåner för 
medarbetare i Göteborgs Stad under förutsättning att det kompletteras 
enligt synpunkterna i detta tjänsteutlåtande.  

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

Handling 
Tjänsteutlåtande den 15 november 2020.  

Yrkanden 
Pernilla Börjesson (SD) yrkar enligt tilläggsyrkandet i enlighet med tilläggsyrkande enligt 
bilaga 2 till protokollet.  

Karolina Mildgrim (KD) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

Propositionsordning  
Ordförande ställer tjänsteförslaget och tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna mot 
varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar att anta tjänsteförslaget.  
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

§ 362 Dnr N131-0368/18 
Nytt äldreboende i Angered 
Stadsdelsnämnd Angered fattade den 19 juni 2018 beslut om att uppdra åt 
lokalsekretariatet att ta fram en förstudie gällande inhyrning av ett nytt äldreboende i 
Rannebergens centrum.  
 
Den 13 november 2020 fick förvaltningen yttrande gällande förstudien från 
Lokalsekretariatet. Stadsdelsnämnd Angered ska nu ta ställning till om inhyrningen ska 
genomföras. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnd Angered godkänner inhyrning av det planerade Vård och 

omsorgsboende i Rannebergens centrum, med en årlig hyreskostnad av ca 18 523 
tkr per år.  

 
2. Stadsdelsnämnd Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

Lokalsekretariatet.  

Tidigare behandling 
Beslut den 19 juni 2018.  

Handling 
Tjänsteutlåtande den 25 november 2020.  

Protokollsanteckning 
Pernilla Börjesson (SD) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet samt att hon önskar 
bilägga protokollsanteckning enligt bilaga 3 till protokollet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Lokalsekretariatet  
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§ 363 N131-0344/20 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Stadsdelsförvaltningen har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för 2020 för äldreomsorgen och hälso- och sjukvård samt 
funktionshinder. Verksamheten har under 2020 fokuserat på patientsäkerhet, 
kompetensförsörjning samt egenkontroller.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered godkänner Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2020. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 10 november 2020.  

§ 364 
Yrkande från Demokraterna gällande pandemin covid-19 
Demokraterna har inkommit med ett yrkande gällande covid-19.  

Yrkandet bordlades den 24 november 20 oktober 2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered anser yrkandet besvarat.  

Tidigare behandling 
Bordläggning den 24 november 2020.  

Handling 
Yrkande från Demokraterna gällande covid-19 enligt bilaga 4 till protokollet.  

Yrkanden 
Gunnar Barrvik (D) yrkar bifall till demokraternas yrkande gällande covid-19.   

Karolina Mildgrim (KD) yrkar att demokraternas yrkande ska anses besvarat.  

Kojo Ansah-Pewudie (L) yrkar bifall till Karolina Mildgrims (KD) yrkande om att anse 
Demokraternas yrkande besvarat.  

Pernilla Börjesson (SD) yrkar bifall till Demokraternas yrkande.   

Shadiye Heydari (S) yrkar bifall till Demokraternas yrkande.  
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Propositionsordning  
Ordförande ställer Kristdemokraternas och Liberalernas yrkande och Demokraternas 
yrkande mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar i enighet med 
Kristdemokraternas och Liberalernas yrkande att anse yrkandet besvarat.  

Reservation 
Samtliga närvarande ledamöter från Demokraterna anmäler reservation mot beslutet, till 
förmån för eget yrkande.  
 
Pernilla Börjesson (SD) anmäler reservation mot beslutet, till förmån för Demokraternas 
yrkande.  
 

§ 365 
Anmälan av postlista 
Postlistan för perioden 2020-11-16–2020-12-04 har varit utsänd till stadsdelsnämndens 
ledamöter och ersättare.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av postlistan till 
protokollet.  

§ 366 
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar  
Följande handlingar anmäls: 

• Synpunkter registrerade i synpunktshanteringsdatabasen 2020-11-16–2020-12-
04.  

• Redovisning av uppdrag att utreda hur smittspridningen inom äldreomsorgen har 
kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden. 

• Remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat 
boende.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar anmälan av inkomna och upprättade 
handlingar till protokollet. 
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§ 367 N131-0002/20 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

• Beslut av stadsdelsnämndens individutskott enligt protokoll daterade 2020-11-10 
samt 2020-11-23.  

• Beslut avseende anställning av personal under oktober månad 2020, enligt 
förteckning. 

• Delegationsbeslut inom sektor ekonomi/stabsavdelning avseende november 
månad.  

• Delegationsbeslut 2020-11-25 av sektorschef Anna Hildesson gällande 
förlängning av skärpta besöksrutiner på äldreboenden inom stadsdelen Angered.  

• Ordförandebeslut 2020-11-19 gällande åtgärder relaterade till Coronapandemin.  
• Ordförandebeslut 2020-11-25 gällande åtgärder relaterade till Coronapandemin.  
• Ordförandebeslut 2020-12-01 gällande riktat bidrag för aktiviteter under jullovet 

till Angered sport klubb.  
• Ordförandebeslut 2020-11-13 gällande åtgärder relaterade till Coronapandemin.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar anmälan av delegationsbesluten till protokollet.  

 

§ 368  
Rapport från stadsdelsnämndens presidium och råd 
Stadsdelsnämndens presidium lämnar information om: 

• Medborgarpanel den 3 december 2020. 
• Interreligiösa rådet den 8 december 2020.  
• Interreligiös dialog den 9 december 2020.  
• Föreningsdialog den 10 december 2020.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  
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§ 369 N131-0004/20 
Information från stadsdelsdirektören 
Stadsdelsdirektör Rickard Vidlund lämnar följande information: 

• Ny nämndorganisation  
Förvaltningscontroller Lena Litzén informerar om ny nämndorganisation samt 
revisionsarbete, vart ansvaret för stadsdelsnämndens råd kommer att hamna efter 
omorganisationen. I december så kommer flyttar att ta start, dels i form av 
städning av arbetsplatser.  

• Samhällsbyggnadsinformation. 
Den 17 november beslutade byggnadsnämnden att inkludera Angereds 
stadsutvecklingsprogram i sin inriktning för ny översiktsplan för Göteborg. 
Hammarkulletorget har blivit köpt av Bostadsbolaget, ett stort steg i utvecklingen 
av området. 

• Bokslut den 9 februari 2021.  
Nämnden har fått handling 2020 nr 265 Hanteringsordning för införande av ny 
nämndorganisation vid årsskiftet 2020/ utskickat för information inför dagens 
nämnd.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av informationen till 
protokollet.  

§ 370 N131-0305/19 
Sammanträdestider för SDN Angered 
Stadsdelsnämnden Angered beslutade den 24 november 2020 att fastställa 
sammanträdesdag för årsrapporten 2020 till den 9 februari 2021 med start 15:00.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Angered beslutar att fastställa sammanträdestid för 
nämndsammanträde den 9 februari 2021 till 16:00. 

Tidigare behandling 
Beslut den 24 november 2020.  

Yrkanden 
Ordförande Johan Fält (M) yrkar att tiden för sammanträdet den 9 februari 2021ändras till 
16:00.  
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§ 371  
Avtackningar  
Stadsdelsnämnden vill tacka alla medarbetare inom stadsdelsförvaltning och har därför 
skrivit ett brev till alla medarbetare i förvaltningen enligt bilaga 5 till protokollet.    

Politikerna tackar varandra och förvaltningen för en fin samarbetstid i stadsdelsnämnden 
Angered.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden beslutar att tillskriva samtliga medarbetare enligt bilaga 
5 till protokollet.  



Nämnden har haft ett underskott som vänts till ett överskott på runt 70 miljoner. Våra medarbetare 
har, och detta mitt i en pandemi, kämpat och tillsammans gjort detta resultat möjligt.  

Angered har också figurerat stort i media och fått nationell uppmärksamhet, inte positiv sådan, 
utifrån grov gängkriminalitet. Många av våra medarbetare kände stor oro och rädsla och var hotade i 
sin yrkesutövning.  

Hemtjänstpersonal, personal på våra äldreboende, habiliteringspersonal, fältarbetare och 
fritidsgårdspersonal var och är några av de yrkesgrupper i yttersta linjen, som tagit och tar ett 
enormt stort ansvar.  

Våra medarbetare förtjänar vår uppskattning på ett tydligt sätt. De kämpade och fortsätter arbeta 
på, för våra goda medborgares bästa. Det är nu på sin plats att detta kompenseras något sånär 
genom en extra löneutbetalning, till dem som står mitt i verksamheterna, i yttersta linjen och varje 
dag möter våra barn, unga och äldre.  

Vi yrkar härmed 

Att SDN Angered beslutar att använda en del av det prognostiserade budgetöverskottet för 
att göra en extra löneutbetalning om 4000 kr till samtliga medarbetare, tillsvidareanställda 
såväl som vikarier, som under år 2020 arbetat minst 160 timmar.  

Vänsterpartiet och Miljöpartiet Sdn Angered 



Yrkande 
2020-12-14 SDN Angered

 
 
 
 
Förslag till beslut gällande ärende 15: Remiss avseende förmåner 
för medarbetare i Göteborg 
I stadsdelsnämnden SDN Angered 
 
Att det i tjänsteutlåtandet skrivs in följande: 

- Förmåner bör inte vara strikt reglerade och samma för alla stadens arbetsgivare och 
arbetstagare däremot kan man göra upp en total kostnad per medarbetare. 
Olika bolag och olika arbetsplatser kräver olika typer av förmåner för att kunna 
optimera rekrytering av för verksamheten betydande kompetens. 
Våra anställda är olika individer med olika viljor, möjligheter och behov därför bör 
inte vad personalförmånen är vara strikt reglerat men självklart måste kostnaden 
hamna i en för staden och dess förvaltningar rimlig nivå som är lika för alla.  

 
 
Yrkandet 
 
Att införa gemensamma förmåner kan leda till att kommunen får lättare att rekrytera inom 
vissa områden och närmast omöjligt inom andra. 
Kompetensförsörjning handlar inte bara om de åtgärder kommunen vidtar för att kunna 
rekrytera. Kommunen konkurrerar med alla andra företag och organisationer om 
arbetskraften. Anställningsförmåner ser väldigt olika ut i olika branscher. 
Stadens förmåner spelar en avgörande roll för att attrahera kompetensen inom olika 
områden. Det är viktigt att vara mycket tydlig med vilka förmåner staden erbjuder. 
 
Inom ett arbetsområde kan en förmån vara avgörande samtidigt som samma 
förmån kan vara helt ointressant inom ett annat. Det är därför viktigt att ha ett 
utbud av förmåner, anpassade till de olika individernas behov. 
 
 
 
 
Pernilla Börjesson  
Pedram Shirinbolaghi 
Sverigedemokraterna Göteborg 
Stadsdelsnämnden Angered 
 



Protokollsanteckning gällande ärende 17 Nytt äldreboende i Angered. 

 

Ett nytt äldreboende i Angered är efterlängtat och välbehövligt. En detalj som jag dock reagerade på 
när vi fick en dragning om det nya boendet i vårt samhällsbyggnadsråd var avsaknaden av 
tillagningskök. Kosten blir en allt viktigare del i våra liv, en god näringsrik kost kan 
förebygga/förhindra/mildra både sjukdom och dödsfall. Göteborg samt stadsdelen Angered (och 
kommande nämnden Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden) borde idag ha en bättre förståelse 
och kunskap om detta. Inte minst ur kvalitetssynpunkt är det bättre om varje boende hade haft ett 
eget tillagningskök. Självklart går det inte att införa tillagningskök i varje redan befintligt särskilt 
boende, dock borde det införlivas i varje framtagande av nytt särskilt boende att tillagningskök ska 
finnas och nyttjas. Det ska också tilläggas till diskussionen att kombinera tillagningskök som bereder 
kost till både skola och äldreomsorg inte är optimalt idag då näringsbehovet är avsevärt olika för de 
olika målgrupperna. 

Detta ärende har lett till att jag kommer lägga en motion i kommunfullmäktige (där jag också är 
ledamot) där intentionen är att vi som stad ska anta krav på oss själva och våra berörda förvaltningar 
att vid varje nybyggnation av särskilt boende ska det i detaljplan planeras för tillagningskök.  

 

Pernilla Börjesson 
Sverigedemokraterna Göteborg 



 

 

 
 

SDN Angered 2020-11-24 
 
Yrkande 
 
Angående hantering för att minska sprittspridning inom hemtjänst och äldrevård med 
anledning av Covid-19. Gäller även hur vi ser på de som blir sjuka för att de ska tas om hand 
på bästa sätt. 
 
 - Att förvaltningen ser över rutinerna och växlar upp med ytterligare 
   lokala åtgärder som vi föreslår nedan. 
 
Vi är väl medvetna om att nya rutiner tagits fram och följs upp samt att man nu har både 
utrustning och bättre bemanning jämfört med i våras. Fler har fått fastanställningar, antal 
vikariat har minskat och man har speciella team som tar hand om de sjuka. 
 
Alltjämt finns det mycket att göra. Efter inspektion och utredningar av IVO är deras budskap 
att människor på äldreboenden som drabbades av Covid-19 under våren, inte fick adekvat 
medicinsk vård och inte heller tillgång till livsavgörande medicinska resurser. IVO pekar på 
regionens prioriteringar.   
Vi anser att man kan fatta lokala beslut och införa rutiner som motverkar smittspridning och 
ger människor chans att överleva då de redan fått smittan. Utöver det som görs idag anser vi 
att följande bör göras de närmsta 4 veckorna. 

- Säkerställ att all ny personal har kännedom om hygienrutinerna 

- Nu avråder man till besök på äldreboende. (undantag i livets slutskede) Men om 
någon ändå önskar besök ska det bokas och vid besöket ska personal möta upp och 
ledsaga personen. Både personal och besökare ska vid dessa situationer bära 
munskydd. Speciella besöksrum vid äldreboende är att rekommendera. Besökare ska 
inte gå runt bland för många andra brukare eller personal, gärna speciell plats med 
plexiglas mellan besökare och boende.  

- Låt sjuksköterskor jobba extra, viktigt att medicinsk expertis finns på plats och i dessa 
tider behövs en utökning av detta för att säkerställa rätt omvårdnad 

- Håll avstånd både utomhus och inomhus 



Inom hemtjänsten bör både brukare och personal bära munskydd. 
Personer med hemtjänst rör sig en del ute i samhället och har inte alltid förstånd hur 
man hanterar rådande situation. Lika viktigt här att de inte smittar personalen. 

- Blir brukare sjuk ska läkare tillkallas fysiskt och diskussion tas med anhöriga och den 
sjuke (om möjligt) om vårdplanering.  Personer ska få möjlighet till adekvat läkarvård 
på sjukhus. De borde vara i yttersta nödfall där personen har väldigt många 
bakomliggande sjukdomar och sjukdomstillståndet blivit så allvarligt att läkare 
bedömer att vård på sjukhus inte är lämpligt. Även anhöriga bör vara med på ett 
sådant beslut. 

 

Nedan lite reflektioner angående debattartiklar i svenska dagstidningar. 

Forskare och vårdpersonal har under året gjort sitt yttersta för att lära känna viruset. Fler än 
65 000 vetenskapliga artiklar har registrerats i databasen PubMed. Denna snabba tillväxt av 
kunskap (evidens) har gjort att vårdpersonal med flera snabbt fått till sig nya rön. Det man 
vet är att viruset i första hand sprids via vattendroppar och aerosoler. Smittan kan föras 
vidare från personer som inte har några symptom. Liv kan räddas med syrgas vid låg 
syremättnad, dropp vid uttorkning, förebyggande behandling mot blodproppar och högdos 
kortison då immunsystemet överreagerar. 
Folkhälsomyndigheten säger inte emot detta.  
 

Vi rekommenderar förvaltningen att direktören veckovis fattar beslut om följande: 

Nu ska inte möten hållas men när det blir aktuellt bör samtliga använda munskydd inomhus.  
Även personal och besökare i förvaltningens lokaler bör använda munskydd. Virus som 
andas in kan sätta igång en infektion. Ett munskydd utgör en barriär för viruset och 
evidensen visar att munskydd kraftigt minskar smittspridningen av det nya coronaviruset 
(och andra virus denna årstid) om alla använder munskydd. 
 
 
  
 



Tackbrev till SDF Angered medarbetare 

 

Idag 2020-12-14 har stadsdelsnämnden Angered haft sitt sista möte, i nästa år är det nya nämnder 
och med detta vill vi tacka er alla som arbetat inom SDF Angered och lyckönska er inför framtiden. 
Många av oss politiker går vidare till de nya nämnderna och vi hoppas att många av er följer med oss 
på detta äventyr som den nya organisationen i Göteborgs stad är. Vi går in med förhoppningar om 
ett förbättrat kvalitetsarbete samt bättre arbetsmiljöer för er, stadens medarbetare.  

Vare sig du är ny medarbetare eller varit med länge i SDF Angered så vill vi tacka dig för ditt arbete. 
2020 har varit ett ansträngt år på grund av rådande pandemi och ni, våra medarbetare, har varit 
värda mer än vad vi någonsin lyckats uttala. Året 2020 skulle ju bli vårt år efter 2019, året som var 
prövande med det budgetunderskott och dess ansträngande följder vi tvingades besluta om. Vi 
hoppas att ni liksom vi går stärkta in mot 2021 med hopp om bättre tider. Vi politiker ska kämpa för 
att underlätta ditt arbete och stärka vårt samarbete för vi måste samarbeta för att lyckas.  

Med detta sagt vill vi politiker från SDN Angered gemensamt önska er alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År och hoppas att vi möts igen i de nya förvaltningarna. 
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