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Yttrande över motion av Daniel Bernmar (V) 
om att inrätta rum för stillhet, bön och 
reflektion oavsett världsåskådning på 
kommunens äldreboenden 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Daniel Bernmar väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till yrkande från V och MP den 11 november 2019. 

Marina Johansson (S) yrkade att motionen skulle avstyrkas samt avslag på yrkande från 
V och MP den 11 november 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till 
yrkandet från M, L och C den 18 oktober 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till yrkandet 
från SD den 18 november 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att avslå Daniel Bernmars yrkande samt att 
motionen skulle avstyrkas. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 18 oktober 2019. 

 
Göteborg den 20 november 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 234 
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Yrkande angående – Motion av Daniel 
Bernmar (V) om att inrätta rum för stillhet, bön 
och reflektion oavsett världsåskådning på 
kommunens äldreboenden. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborgs Stads Ramprogram för lokalutformning av äldreboenden i Göteborgs Stad 
kompletteras med skrivningar om att rum och möjlighet för stillhet, bön och 
reflektion ska finnas tillgängligt i de rum som är till för aktiviteter.  

2. Boende på stadens äldreboenden ska ges möjlighet att delta i de religiösa eller icke-
religiösa ceremonier och gemenskaper som syftar till stillhet, tröst och reflektion som 
önskas.  

3. Med följande tillägg anse motionen besvarad.  

Yrkandet 
Trosuppfattning är en diskrimineringsgrund enligt svensk lagstiftning. Utifrån ett 
rättighetsperspektiv borde det vara självklart att stadens äldreboenden ska kunna 
tillgodose de behov av andakt eller religiös/icke-religiös reflektion, stillhet och 
tröst som människor har. Förutsättningarna för olika äldreboenden att erbjuda 
aktivitetslokaler som möjliggör andakter, eller annan typ av religiös/ickereligiös 
reflektion varierar. Likaså varierar det vad för aktiviteter som möjliggörs. Vilken 
religion eller icke-religiös tillhörighet en individ har ska inte spela någon roll, alla 
olika behov ska kunna tillgodoses. Hur samarbete med olika samfund ser ut 
varierar också över staden.  
I Göteborgs stads ramprogram för äldreboenden anges att ett äldreboende ska 
innehålla mötesrum för aktiviteter, träning med mera. Det anger också att de 
gemensamma utrymmena för måltider och aktiviteter bör vara tillräckligt stora för 
att rymma de flesta boende samt väl genomtänkt för att kunna möbleras på olika 
sätt och kunna användas till olika ändamål.  
Genom att revidera stadens ramprogram för äldreboenden kan vi säkerställa att 
framtida generationer äldre på stadens äldreboenden kan få möjlighet till rum för 
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning. Då ramprogrammet anger att 
ett äldreboende ska innehålla mötesrum för aktiviteter, träning med mera är det 
enkelt att göra ett tillägg om att äldreboende även ska innehålla rum för just det 
ändamål som motionen lyfter.  
Vidare konstaterar vi att det behövs ett mer aktivt samarbete med de olika 
trossamfunden för att säkerställa att aktiviteter med religiöst inslag som erbjuds 
tillgodoser alla olika behov, utifrån brukares önskemål. Den församling eller 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2019-11-11 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Ärende nr 3.4 
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annan religiös gemenskap som den äldre tillhört innan hen flyttat in på 
äldreboende kan vara en viktig del i den äldres sociala nätverk. Därför bör de 
boende på stadens äldreboenden också få stöd i att fortsatt kunna delta i samlingar 
i den kyrka, moské eller annan religiös gemenskap där hen känner sig hemma.   
 
 

 

 

 



 

Yrkande angående – Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta rum för 
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avslå motionen 

Yrkandet 
Daniel Bernmar (V) föreslår i en motion att stadsdelsnämnderna ska inrätta rum för  
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboende i syfte att 
skapa neutrala stilla rum på stadens äldreboenden där alla känner sig välkomna oavsett tro 
eller icke tro. 
 
Bernmar lyfter en viktig aspekt av en god och kvalitativ äldreomsorg när han påtalar att 
verksamheten ska kunna tillgodose brukarens behov och önskemål. Att få sina behov 
tillgodosedda, bli respekterad och i större utsträckning kunna bestämma själv över sin tillvaro 
är centrala delar i en väl fungerade äldreomsorg.  

Som framgår av stadsdelsnämndernas remissvar inkluderas i nuläget inte denna typ av rum i 
ramprogrammet. Däremot anges att det ska finnas lokaler för olika typer av aktiviteter. 
Utifrån flera perspektiv, såväl praktiska som ekonomiska, är det viktigt att dessa utrymmen 
möjliggör multifunktionalitet och samutnyttjande. Det är upp till verksamheten att 
inreda/möblera lokalerna för olika ändamål, utifrån brukarnas önskemål. En anpassning av 
dessa lokaler för stillhet och reflektion oavsett världsåskådning är exempel på sådan 
multifunktionalitet.   
 
Utöver det har brukare sin egen lägenhet på äldreboendet med möjlighet att sätta sin egen 
prägel och inreda på ett sätt som tillfredsställer individuella behov. Äldreboenden skiljer sig i 
det avseendet från de exemplifierade sjukhusmiljöer där möjligheten till avskildhet är relativt 
begränsande.  
 
Motionens intentioner får mot ovan förda resonemang anses redan vara tillgodosedda.  
 

Kommunstyrelsen       
   
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
2019-10-18 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
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Yrkande angående - Motion av Daniel 
Bernmar (V) om att inrätta rum för stillhet, bön 
och reflektion oavsett världsåskådning på 
kommunens äldreboenden 
Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Avslå motionen 
 

Yrkandet 

Sverigedemokraterna bedömer att det finns tillräckligt med utrymme i den egna 
lägenheten för stillhet, bön och reflektion samt förvaring av religiösa attribut. 
Utöver lägenheten finns det gemensamma lokaler för olika typer av ändamål som 
bland annat kan användas för stillhet oavsett världsåskådning.  

I de svåra ekonomiska tider vi nu står inför i Göteborgs Stad tack vare tidigare 
vanstyre, vore det önskvärt om vänsterpartiet kunde respektera rådande läge och 
inte lägga förslag som helt går utöver kommunens kärnverksamhet: vård, skola 
och omsorg. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2019-10-18  
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Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta 
rum för stillhet, bön och reflektion oavsett 
världsåskådning på kommunens 
äldreboenden  
Motionen  
Daniel Bernmar (V) föreslår i en motion att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att inrätta 
rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats till nedanstående nämnder. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
SDN Angered Tillstyrker Nämnden översänder 

förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande.  

SDN Askim Frölunda Högsbo Avstyrker. 
Omröstning 

Nämnden översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

SDN Norra Hisingen Avstyrker. 
Omröstning 

Nämnden översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

SDN Örgryte Härlanda Avstyrker Nämnden översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Pensionärsrådet Tar inte ställning Rådets politiska 
representanter deltar inte i 
beslutet 

Ekonomiska konsekvenser 
I den mån äldreboenden behöver ta lokaler med annan användning i anspråk för att inrätta 
särskilda rum för stillhet, bön och reflektion så innebär detta en kostnad både för 
iordningställandet och för den alternativa användning som upphör. Att tillhandahålla 
specifika andaktslokaler kan alltså medföra ökade kostnader för verksamheterna. Sådana 
ekonomiska konsekvenser beror på den befintliga utformningen på respektive 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-06-19 
Diarienummer 0715/19 
 

Handläggare 
Karin Tidlund 
Telefon:031-368 06 46 
E-post: karin.tidlund@stadshuset.goteborg.se  
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äldreboende och skulle behöva utredas närmare för att bedöma omfattningen av 
exempelvis förlorade hyresintäkter. 

Barnperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Varje medborgare har en grundlagsskyddad religionsfrihet gentemot det allmänna. Det 
betyder att varje medborgare har en direkt rätt att få sin religionsfrihet respekterad i 
förhållande till myndigheter, till exempel kommuner. Skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna tillförsäkras också genom Europeiska 
konventionen. Denna rätt innefattar bland annat frihet att utöva sin tro och iaktta religiösa 
sedvänjor. 

Jämställdhetsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Västra Götalandsregionen har en pågående utredning om ”hur definition och hantering 
av religiöst neutrala rum i Västra Götalandsregionens sjukhus tydliggörs”. Utredningen 
föreslår att Västra Götalandsregionen tar fram en riktlinje med minimikrav på rum för 
andlig vård på Västra Götalandsregionens sjukhus. Rum för andlig vård, stillhet, 
meditation, bön eller liknande finns på samtliga sjukhusförvaltningar i Västra 
Götalandsregionen men de är i olika grad religionsneutrala. Utredningen ser därför behov 
av att Västra Götalandsregionen utjämnar de skillnader i möjlighet att utöva sin religion 
som i vissa fall finns mellan olika religioner. 

Det finns en lång tradition av andlig vård i svensk sjukvård och på 1980-talet tillskapades 
statliga bidrag till trossamfunden riktade till tjänster inom andlig vård i sjukvården. 
Myndigheten för stöd till trossamfund förmedlar bidragen och har ett särskilt 
regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av den andliga vården i sjukvården. Inget 
motsvarande uppdrag finns gällande äldreboende. 

Istället har förhållningssätt och uppdrag för särskilda boenden förändrats i samband med 
ÄDEL-reformen. En uttalad intention var att inriktningen för det särskilda boendet ska 
övergå från ”institution” till ”den privata bostaden”. Socialstyrelsen påpekar också i flera 
sammanhang vikten av att notera att det är den enskildes bostad och hem även när 
bostaden ingår i ett särskilt boende. Samtidigt påpekar Socialstyrelsen i sina allmänna råd 
om värdegrund i socialtjänsten att personalen ska skapa ”…förutsättningar för den äldre 
personen att uppleva en meningsfull tillvaro, alltifrån möjligheten att utöva någon fysisk 
aktivitet till att han eller hon kan leva enligt sin kultur, livsåskådning och tro.” 
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I dag har många äldreboenden runt om i landet och i Göteborg, regelbundet besök från 
religiösa samfund som till exempel sjunger och har andaktsstunder, vilket ofta sker i de 
gemensamma utrymmena. Det finns också äldreboenden med specifik religiös inriktning 
där andakter och andra religiösa aktiviteter ordnas i boendets regi och besök regelbundet 
ordnas till närliggande kyrka. 

Göteborgs Stad har ett ramprogram för lokalutformning av äldreboenden. I avsnitt 6.4 i 
ramprogrammet anges kravet att ”ett äldreboende ska innehålla mötesrum för aktiviteter, 
träning mm” samt att ”De gemensamma utrymmena för måltider och aktiviteter bör vara 
tillräckligt stora för att rymma de flesta boende samt väl genomtänkt för att kunna 
möbleras på olika sätt och kunna användas till olika ändamål.” De gemensamma 
lokalerna på äldreboendena delas av många och har därför en mer generell utformning 
och ska idag vara religionsneutrala. 

 

Bilagor 
1. Motionen 

2. Yttrande från SDN Angered 

3. Yttrande från SDN Askim Frölunda Högsbo 

4. Yttrande från SDN Norra Hisingen 

5. Yttrande från SDN Örgryte Härlanda 

6. Yttrande från Göteborgs Stads pensionärsråd 

 

 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Bilaga 1 
 

Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta 
rum för stillhet, bön och reflektion oavsett 
världsåskådning på kommunens 
äldreboenden 
 
Trosuppfattning är en diskrimineringsgrund enligt svensk lagstiftning. Utifrån ett 
rättighetsperspektiv borde det vara självklart att stadens äldreboenden ska kunna 
tillgodose de behov av andakt eller religiös/icke-religiös reflektion som människor 
har. 
I äldreomsorgen har det av gammal tradition funnits protestantiska ceremonier 
och kristna andaktsrum/kyrkorum på äldreboenden även om det ser olika ut. Den 
kristna grunden är ofta förstärkt med kors och andra uppenbart kristna symboler.  
Samhället ser annorlunda ut idag. Idag är Göteborgs befolkning protestantiskt 
kristna i allt mindre utsträckning. Det finns dels de med andra religiösa 
trosuppfattningar och dels de som helt saknar trosuppfattning. Att anpassa lokaler 
eller verksamheter för en specifik trosuppfattning blir exkluderande för många.  
Att tillhandahålla andaktsrum eller stilla rum är även viktigt ur ett annat 
perspektiv. Många äldre som närmar sig döden har ofta existentiella tankar, ett 
behov av att summera livet. Även om man inte varit religiös eller troende innan i 
livet, blir religionen ett sätt att hantera de existentiella tankar som väcks till liv. 
Det är också viktigt att olika religiösa perspektiv ges utrymme i det 
personcentrerade arbetssättet för personer som har demenssjukdom.   
Ett föredöme är det "Stilla rummet" på Angereds närsjukhus. Där ges alla 
möjlighet att till en stund i stillhet oavsett trosuppfattning eller livsåskådning. Här 
finns olika religiösa attribut att använda och som är anpassade utifrån olika 
religioners behov. Själva processen bakom lokalens tillkomst är också ett fint 
exempel på hur bra förankring med civilsamhällets organisationer kan 
genomföras.  
Vi tycker att det är dags att göra andaktslokalerna på våra äldreboenden neutrala 
och välkomnande för alla på samma sätt som på Angereds närsjukhus och Västra 
Götalandsregionen gjort. Vi vill skapa neutrala stilla rum där alla känner sig 
välkomna oavsett tro eller icke-tro. Olika trossamfund kan ha sina religiösa 
attribut eller tillbehör tillgängliga i t.ex. skåp i lokalerna. 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 86 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion 
oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden. 

 
Daniel Bernmar (V) 
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Bilaga 2 

Stadsdelsnämnden Angered 

Sammanträdesdatum 2019-08-27 

§ 239 Dnr N131-0197/19 
Svar på remiss avseende motion om religionsneutrala 
andaktslokaler och stilla rum 
Stadsdelsnämnden Angered har fått motion av kommunalråd Daniel Bernmar (V) om att 
inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens 
äldreboenden på remiss.   

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 16 september 2019. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker motionen om religionsneutrala 
andaktslokaler och stilla rum.  

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder tjänsteutlåtandet till 
kommunstyrelsen som eget yttrande. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen. 

 

  

Dag för justering 
2019-09-10 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 
Jenny Henriksson 

 

Ordförande 
Johan Fält (M) 

Protokollsutdragets riktighet intygas:  

 

Justerare 
Yvonne Palm (V) 
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Svar på remiss avseende motion om 
religionsneutrala andaktslokaler och stilla 
rum 
 
Ärendet  
Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett 
världsåskådning på kommunens äldreboenden, enligt bilaga 1. Motionen som nämnden 
ska ta ställning till avser att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett 
världsåskådning på kommunens äldreboenden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 16 september 2019. 

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker motionen om religionsneutrala 

andaktslokaler och stilla rum. 
2. Stadsdelsnämnden Angered översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunstyrelsen som eget yttrande. 

Bakgrund 
I bakgrunden till motionen anges följande: ”Trosuppfattning är en diskrimineringsgrund 
enligt svensk lagstiftning. Utifrån ett rättighetsperspektiv borde det vara självklart att 
stadens äldreboenden ska kunna tillgodose de behov av andakt eller religiös/icke-religiös 
reflektion som människor har. 

I äldreomsorgen har det av gammal tradition funnits protestantiska ceremonier och kristna 
andaktsrum/kyrkorum på äldreboenden även om det ser olika ut. Den kristna grunden är 
ofta förstärkt med kors och andra uppenbart kristna symboler.  

Att tillhandahålla andaktsrum eller stilla rum är även viktigt ur ett annat perspektiv. 
Många äldre som närmar sig döden har ofta existentiella tankar, ett behov av att summera 
livet. Även om man inte varit religiös eller troende innan i livet, blir religionen ett sätt att 
hantera de existentiella tankar som väcks till liv. Det är också viktigt att olika religiösa 
perspektiv ges utrymme i det personcentrerade arbetssättet för personer som har 
demenssjukdom”. 

Förutsättningarna i Angered 
Äldreomsorgens uppdrag är att äldre människor få möjlighet att leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden, ha en aktiv och meningsfull tillvaro samt ha gemenskap med 
andra. Idag finns det finns fem äldreboenden i Angered varav fyra drivs i egen regi: 
Solängen, Hammarhus, Gunnared, Lövgärdet.  

Angered  
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-08-16 
Diarienummer N131-0197/19 
 

Handläggare 
Anna Hildesson 
Telefon: 031-365 24 17 
E-post: anna.hildesson@angered.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (28) 
   
   

Förutsättningarna till att ha ett andaktsrum skiljer sig åt på boendena och generellt finns 
inget specifikt andligt rum utan aktivitetslokaler bokas upp när trossamfund är på besök. 
Förutom det ser våra hus, där äldreboendeverksamheten bedrivs, olika ut. Förvaltningen 
strävar efter att erbjuda ombonad och hemlik miljö i våra gemensamma utrymmen där 
våra verksamheter arbetar för att till tillfredsställa mångas behov, önskemål och 
förutsättningar. Våra boende och deras anhöriga, på samma sätt som andra människor, 
inreder sina permanenta lägenheter efter sin egen uppfattning, där religiösa symboler eller 
avsaknaden av dessa har plats. Varje rum är personligt och anpassat till individens behov. 

Verksamheten välkomnar trossamfund som vill göra besök på våra äldreboenden och 
personal hjälper till med bokning av lokal. När behov finns för reflektion och en stunds 
avskildhet gör verksamheten allt för att tillfredsställa detta och erbjuder tid och rum för 
detta. 

Vi ser i dagsläget utmaningar med att inreda ett specifikt utrymme för detta, utan att det 
påverkar andra aktiviteter eller antalet boendeplatser. Däremot finns möjlighet att förvara 
symboler eller föremål som kan komma våra äldre och deras anhöriga till användning när 
så önskas. 

Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv 
Förutsättningarna på våra äldreboenden skiljer sig åt vad gäller möjlighet till andaktsrum. 
Det är välkommet att arbeta för likartade förutsättningar på våra äldreboenden i 
stadsdelen och i staden. Angered är en stadsdel med stor mångfald och verksamheterna 
har idag ett viktigt uppdrag att säkerställa samverkan med olika trossamfund och andra 
viktiga aktörer för området.  

Motionen utrycker vilja att skapa förutsättningar för likartad miljö för stadens 
äldreboenden. Utmaningen är att de olika äldreboendena idag ser så olika ut vilket gör att 
vi behöver göra ändringar befintliga utrymmen, eller i form av ombyggnation eller 
anpassning av antalet boendeplatser. Nämnden välkomnar en likartad kravställning på 
äldreboendenas framtida utformning och en planering för hur och när detta kan realiseras 
samt kostnaderna för detta. I beräkningarna borde rimligen tas hänsyn till förutsättningar 
för att alla personer kunna besöka stilla rum, exempelvis personer som sitter i rullstol, 
personer som ligger i sjukhussäng med mera. 

Jämlikhetsperspektivet 
Socialtjänstens omsorg om äldre människor ska enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
inriktas så att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vidare 
ansvarar varje kommun för att kommunens invånare ska må bra och få det stöd och den 
hjälp de behöver.  

Under våren 2018 bildades Angereds interreligiösa råd, som är ett samverkansprojekt 
mellan politiker, förvaltning och olika församlingar i stadsdelen. Syftet med rådet är att 
bidra till ökad förståelse och respekt mellan religiösa traditioner och över 
religionsgränserna. Rådet ska också kunna bidra till ett fungerande samarbete vid social 
oro och kris samt sprida kunskap om församlingarnas arbete och kommunens uppdrag. 

Rådets uppdrag är även att anordna dialogmöten för församlingar i Angered och vara ett 
forum för dialog, förståelse och samverkan samt ta initiativ till församlingsgemensamma 
aktiviteter. Rådet och dess arbete bygger på en gemensam värdegrund som utgår från alla 
människors lika värde, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen 
och diskrimineringslagen. 
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Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Förvaltningens överväganden 
Vi ser i dagsläget utmaningar med att inreda ett specifikt utrymme för andaktsrum, utan 
att det påverkar andra aktiviteter eller antalet boendeplatser. Förvaltningen ser positivt på 
att verka för ett gott samarbete med olika trossamfund och bjuda in dem för aktiviteter på 
våra äldreboenden. Förvaltningen vill även verka för en långsiktig planering för 
stadsdelens äldreboenden och ta höjd för införandet av andaktsrum. Förvaltningen ställer 
sig därför positiv till förslaget och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker 
motionen. 

Samverkan 
Information i lokal samverkansgrupp för äldreomsorg, hälso- och sjukvård den 22 augusti 
2019. 

Stadsdelsförvaltningen Angered 
 

 

 

  

Rickard Ernebäck 
Stadsdelsdirektör 

 

Anna Hildesson 
Sektorschef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård 
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Bilaga 3 

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

Sammanträdesdatum 2019-08-27 

Svar på remiss Dnr 0715/19 - Motion av Daniel 
Bernmar (V) om religionsneutrala 
andaktslokaler och stilla rum 
§ 160, N136-0296/19 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 28 maj 2019  

Yrkanden  
Christian Larsson (V) yrkar att stadsdelsnämnden beslutar att bifalla Daniel Bernmars (V) 
motion i sin helhet.  

Berit Krantz (L) yrkar att stadsdelsnämnden beslutar att bifalla stadsdelsförvaltningens 
tjänsteutlåtande i sin helhet.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att stadsdelsnämnden bifaller 
Berit Krantz yrkande. Omröstning begärs och genomförs.  

Omröstning 
Stadsdelsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Berit 
Krantz yrkande. Nej-röst för bifall till Christian Larssons yrkande. 

Camilla Widman (S), Elisabeth Lüts (D), Berit Krantz (L), Dalibor Eminefendic (MP), 
Göran Moberg (S), Boby Ghosh (M), Stefan Wallin (D), Katrin Lundgren (MP), Christer 
Hätting (SD) och Monika Beiring (M) röstar Ja (10). 

Christian Larsson (V) röstar Nej (1). 

Stadsdelsnämndens beslut 
1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo avstyrker motion av Daniel 

Bernmar (V) om religionsneutrala andaktslokaler och stilla rum med 
hänvisning till att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön 
och reflektion, samt gemensamma lokaler för olika ändamål 

•  
2. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo översänder tjänsteutlåtandet 

till kommunstyrelsen som sitt eget yttrande  

Stadsdelsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  

Protokollsutdrag skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 
2019-08-27 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 
Anna Sahlberg  

 

 

Ordförande 
Monika Beiring  

 

Justerande 
Christian Larsson  
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Svar på remiss - Motion av Daniel Bernmar (V) 
om religionsneutrala andaktslokaler och stilla 
rum 
Förslag till beslut 

3. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo avstyrker motionen med 
hänvisning till att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön 
och reflektion, samt gemensamma lokaler för olika ändamål 

•  
4. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo översänder tjänsteutlåtandet 

till kommunstyrelsen som sitt eget yttrande 

Sammanfattning 
Daniel Bernmar (V) har lämnat en motion om att stadsdelsnämnderna ska inrätta rum för 
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboende. 
Utgångspunkten i motionen syftar till att skapa neutrala stilla rum på stadens 
äldreboenden där alla känner sig välkomna oavsett tro eller icke-tro. 

Motionen har skickats på remiss till bland andra stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-
Högsbo. Remissen ska vara besvarad senast 2019-09-16. 

Förvaltningen bedömer att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion samt förvaring av religiösa attribut. Utöver lägenheten finns det gemensamma 
lokaler för olika typer av ändamål som bland annat kan användas för stillhet oavsett 
världsåskådning.   

Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån stadens ekonomiska förutsättningar krävs att verksamheterna nyttjar samtliga ytor 
effektivt. Att tillhandahålla specifika andaktslokaler kan medföra ökade kostnader för 
verksamheterna. 
 
Motionen innebär att lägenheter på befintliga äldreboende behöver byggas om och vid 
nyproduktion bör ramprogrammet anpassas utifrån förslaget. Anpassningarna kan 
medföra ökade kostnader och minskade hyresintäkter.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet  
Äldreomsorgen anpassar verksamheten utifrån brukarens önskemål och behov. På 
äldreboende har respektive brukare sin egna hyreslägenhet, med möjlighet att sätta en 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-05-28 
Diarienummer N136-0296/19 
 

Handläggare 
Johanna Ottosson 
Telefon: 031-366 02 58 (eller växel 031-365 00 00) 
E-post: johanna.ottosson@afh.goteborg.se  
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individuell prägel. Det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion samt förvaring av religiösa attribut. 

Det finns inga specifika andaktsrum/kyrkorum på äldreboendena i stadsdelen. De 
gemensamma lokalerna på äldreboendena är religionsneutrala. Utrymmena delas av 
många och har därför en mer generell utformning. De kan inredas för olika typer av 
ändamål som bland annat kan användas för stillhet oavsett världsåskådning.   

Jämställdhetsperspektivet  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
För att sätta förslaget i relation till omvärlden krävs en bredare kartläggning som klargör 
hur förutsättningarna ser ut nationellt och internationellt vad gäller rum för stillhet, bön 
och reflektion.  

Västra Götalandsregionens verksamheter skiljer sig från den kommunala verksamheten, 
då förutsättningarna till avskildhet är mer begränsade på ett sjukhus jämfört med ett 
äldreboende. På äldreboende har brukaren sin egen hyreslägenhet, med möjlighet till 
stillhet oavsett trosuppfattning eller livsåskådning. 

Samverkan 
Information vid Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2019-08-21. 

Beslutet skickas till 
Göteborgs kommunstyrelse.  
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Ärendet 
I motion till kommunfullmäktige föreslår Daniel Bernmar (V) att stadsdelsnämnderna får 
i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på 
kommunens äldreboende, enligt bilaga 1. Remissen ska vara besvarad senast 2019-09-16. 

Beskrivning av ärendet 
Daniel Bernmar (V) har lämnat en motion om att stadsdelsnämnderna ska inrätta rum för 
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboende.  

Utgångspunkten i motionen syftar till att skapa neutrala stilla rum på stadens 
äldreboenden där alla känner sig välkomna oavsett tro eller icke-tro, på samma sätt som 
Angereds närsjukhus och Västra Götalandsregionen erbjuder.  

Förvaltningens bedömning 
Göteborgs stad har ett Ramprogram för lokalutformning av äldreboende i Göteborg stad. 
Där framgår förutsättningar vid om- och nybyggnation för stadens äldreboenden. Rum för 
stillhet, bön och reflektion beaktas i nuläget inte i ramprogrammet. 
 
I ramprogrammet anges att det ska finnas lokaler för olika typer av aktiviteter som bland 
annat kan användas för stillhet och reflektion oavsett världsåskådning, se bilaga 2, avsnitt 
6.4. Det är upp till verksamheten att inreda/möblera lokalerna för olika ändamål, utifrån 
brukarnas önskemål och behov.  
 
Att skapa separata rum för stillhet och reflektion behöver sättas in i ett sammanhang där 
andra behov också värderas. Göteborgs stad har begränsad yta att bygga äldreboende på. 
Detta beror ofta på tilldelning av tomt samt begränsad ekonomi (hyreskostnad). Det 
måste därför ske en prioritering mellan den egna lägenhetens yta, gemensamhetslokaler 
och administrativa lokaler. Det är även svårt att få till olika typer av förvaring för både 
den enskilde och verksamheten, t. ex. personliga saker, hjälpmedel, hygienartiklar och 
religiösa attribut. Det gör att det vid varje enskilt äldreboende behöver skapas lokaler som 
möjliggör multifunktionalitet och samutnyttjande.  
 
Förvaltningen anser att förutsättningarna för Västra Götalandsregionens verksamheter 
skiljer sig från den kommunala verksamheten, då möjligheten till avskildhet är mer 
begränsad på ett sjukhus jämfört med ett äldreboende. På äldreboende har respektive 
brukare sin egen hyreslägenhet, med möjlighet att sätta en individuell prägel och inrätta 
på ett hemlikt sätt. De gemensamma utrymmena delas däremot av många och bör därför 
ha en mer generell utformning och kunna inredas på olika sätt. Lägenheten på 
äldreboendet ska vara en egen bostad av god kvalitet, och ska medge att den boende kan 
behålla sin integritet, se bilaga 2, avsnitt 4.3.  

Förvaltningen bedömer att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion samt förvaring av religiösa attribut. Utöver lägenheten finns det gemensamma 
lokaler för olika typer av ändamål som bland annat kan användas för stillhet oavsett 
världsåskådning.   
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Johanna Ottosson 

Utvecklingsledare ÄO-HS 

Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård 

Tina Isaksson 

Sektorchef ÄO-HS  

Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård 

 

Christina Eide 

Stadsdelsdirektör 
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Bilaga 4 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen 

Sammanträdesdatum 2019-08-27 

Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 
Avstyrker 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden 
(1-5 rader) 
Marie Brynolfsson, Vänsterpartiet yrkar avslag till förvaltningens förslag och föreslår att 
förvaltningen ska tillstyrka motionen i sin helhet.  

Jens Adamik (L) och Sabina Music (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Peter Svanberg (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

§ 162 N140-0243/19 
Remiss Motion från Daniel Bernmar (V) avseende 
religionsneutrala andaktslokaler och stilla rum, 
Stadsledningskontoret dnr 0715/19 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen avstyrker motionens förslag med hänvisning 

till att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och reflektion, 
samt gemensamma lokaler för olika typer av aktiviteter.  

 
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunfullmäktige som sitt eget yttrande.  

Ärende 
I motion till kommunfullmäktige föreslår Daniel Bernmar (V) att stadsdelsnämnderna får 
i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på 
kommunens äldreboende, enligt bilaga 1. Stadsdelsnämnden ska yttra sig över remissen 
senast den 16 september 2019. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande svar på remiss - Motion av Daniel Bernmar (V) om 

religionsneutrala andaktslokaler och stilla rum, daterad 2019-07-01  
2. Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion 

oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden, Handling 2019 nr 86  
3. Ramprogram för lokalutformning av äldreboende i Göteborg stad. 
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Yrkanden 
Marie Brynolfsson, Vänsterpartiet yrkar avslag till förvaltningens förslag och föreslår att 
förvaltningen ska tillstyrka motionen i sin helhet.  

Jens Adamik (L) och Sabina Music (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Peter Svanberg (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag på 
förvaltningens förslag och finner att förvaltningens har bifallits. Omröstning begärs.   

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till förvaltningens förslag och Nej för avslag 
till förvaltningens förslag   

Andreas Frid (L), Patrick Gladh (S), Peter Svanberg (D), Jens Adamik (L), Dragana 
Todorovic (S), Sabina Music (C), Gürcan Özaksel (D), Michael Olsson, SD röstar ja (8) 
till förvaltningens förslag.  

Mikael Wallgren (V), Dawit Woldegeorgis (MP), Marie Brynolfsson (V), röstar nej (3) 
till förvaltningens förslag.  

Stadsdelsnämnden beslutar därför att bifalla förvaltningens förslag.  

Protokollsutdrag skickas till:  
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2019-08-28 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 

Karolina Natt och Dag 

 

 

Ordförande 

Jens Adamik (L) 

 

Justerande 

Mikael Wallgren (V) 
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Svar på remiss - Motion av Daniel Bernmar (V) 
om religionsneutrala andaktslokaler och stilla 
rum   
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen avstyrker motionens förslag med 
hänvisning till att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön 
och reflektion, samt gemensamma lokaler för olika typer av aktiviteter.  

•  
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunfullmäktige som sitt eget yttrande. 
•  

Sammanfattning 
Daniel Bernmar (V) har lämnat en motion om att stadsdelsnämnderna ska inrätta rum för 
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboende.  

Motionens utgångspunkt syftar till att skapa neutrala stilla rum på stadens äldreboenden 
där alla känner sig välkomna oavsett tro eller icke-tro.  

Förvaltningen bedömer att det på ett äldreboende finns utrymme i den egna lägenheten 
för stillhet, bön och reflektion samt förvaring av religiösa attribut. Utöver lägenheten 
finns det gemensamma lokaler för olika typer av ändamål som bland annat kan användas 
för stillhet oavsett världsåskådning.  Därför föreslår förvaltningen att motionens förslag 
avstyrks. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån stadens ekonomiska förutsättningar krävs att verksamheterna nyttjar samtliga ytor 
effektivt. Att tillhandahålla specifika andaktslokaler kan medföra ökade kostnader för 
verksamheterna.  

Motionens förslag skulle innebära att lägenheter på befintliga äldreboende behöver 
byggas om. Anpassningarna kan medföra ökade kostnader och minskade hyresintäkter.   

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  

 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-07-01 
Diarienummer N140-0243/19 
 

Handläggare 
Margareta Larsson 
Telefon: 031-366 91 10  
E-post: 
margareta.larsson@norrahisingen.goteborg.se  
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Mångfaldsperspektivet 
Äldreomsorgen anpassar verksamheten utifrån brukarens önskemål och behov. På 
äldreboende har respektive brukare sin egna hyreslägenhet, med möjlighet att sätta en 
individuell prägel. Det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion samt förvaring av religiösa attribut.  

Det finns inga specifika andaktsrum/kyrkorum på äldreboendena i stadsdelen. De 
gemensamma lokalerna på äldreboendena är religionsneutrala. Utrymmena delas av 
många och har därför en mer generell utformning. De kan inredas för olika typer av 
ändamål som bland annat kan användas för stillhet oavsett världsåskådning.    

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  

Omvärldsperspektivet 
För att sätta förslaget i relation till omvärlden krävs en bredare kartläggning som klargör 
hur förutsättningarna ser ut nationellt och internationellt vad gäller rum för stillhet, bön 
och reflektion.   

Västra Götalandsregionens verksamheter skiljer sig från den kommunala verksamheten, 
då förutsättningarna till avskildhet är mer begränsade på ett sjukhus jämfört med ett 
äldreboende. På äldreboende har brukaren sin egen hyreslägenhet, med möjlighet till 
stillhet oavsett trosuppfattning eller livsåskådning.  

Daniel Brenmar (V) hänvisar i motionen till det ”Stilla rummet” som inrättats på 
Angereds närsjukhus. Förvaltningens bedömning är att behovet att rum särskilt avsatt rum 
för stillhet och andakt inte är detsamma på ett äldreboende som på ett sjukhus där 
möjligheten till avskildhet är mer begränsad. På äldreboende har brukaren sin egen 
hyreslägenhet, med möjlighet till stillhet oavsett trosuppfattning eller livsåskådning.  

Samråd 
 Information i pensionärsrådet om nämndens beslut i ärendet 2019-09-12 

Samverkan 
Information vid Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2019-08-19 

Information vid lokal samverkansgrupp (LSG), äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
2019-08-13. 
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Ärendet  
I motion till kommunfullmäktige föreslår Daniel Bernmar (V) att stadsdelsnämnderna får 
i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på 
kommunens äldreboende, enligt bilaga 1. Stadsdelsnämnden ska yttra sig över remissen 
senast den 16 september 2019.   

Beskrivning av ärendet 
Daniel Bernmar (V) har lämnat en motion om att stadsdelsnämnderna ska inrätta rum för 
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboende.   

Utgångspunkten i motionen syftar till att skapa neutrala stilla rum på stadens 
äldreboenden där alla känner sig välkomna oavsett tro eller icke-tro, på samma sätt som 
Angereds närsjukhus och Västra Götalandsregionen erbjuder.   

Förvaltningens bedömning 
Göteborgs stad har ett Ramprogram för lokalutformning av äldreboende i Göteborg stad. 
Där framgår förutsättningar vid om- och nybyggnation för stadens äldreboenden. Rum för 
stillhet, bön och reflektion beaktas i nuläget inte i Ramprogrammet.  

I ramprogrammet anges att det ska finnas lokaler för olika typer av aktiviteter som bland 
annat kan användas för stillhet och reflektion oavsett världsåskådning, se bilaga 2, avsnitt 
6.4. Det är upp till verksamheten att inreda/möblera lokalerna för olika ändamål, utifrån 
brukarnas önskemål och behov.   

Förvaltningen anser att förutsättningarna på ett sjukhus skiljer sig från ett äldreboende då 
möjligheten till avskildhet är mer begränsad på ett sjukhus jämfört med ett äldreboende. 
På äldreboende har respektive brukare sin egen hyreslägenhet, med möjlighet att sätta en 
individuell prägel och inrätta på ett hemlikt sätt. De gemensamma utrymmena delas 
däremot av många och bör därför ha en mer generell utformning och kunna inredas på 
olika sätt. Lägenheten på äldreboendet ska vara en egen bostad av god kvalitet, och ska 
medge att den boende kan behålla sin integritet, se bilaga 2, avsnitt 4.3 Boendet.   

Förvaltningen bedömer att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion samt förvaring av religiösa attribut. Utöver lägenheten finns det gemensamma 
lokaler för olika typer av ändamål som bland annat kan användas för stillhet oavsett 
världsåskådning.    

 

 

  

Camilla Blomqvist 

 

Stadsdelsdirektör 

 

Sandra Hultén Johansson 

 

Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård  
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Bilaga 5 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

Sammanträdesdatum 2019-08-26 

Svar på remiss om religionsneutrala 
andaktslokaler och stilla rum 
§ 197, N133-0361/19 
I motion till kommunfullmäktige föreslår Daniel Bernmar (V) att stadsdelsnämnderna får 
i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på 
kommunens äldreboende, enligt bilaga 1. Remissen ska vara besvarad senast 2019-09-16.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda avstyrker motionen med hänvisning 

till att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion, samt gemensamma lokaler för olika typer av aktiviteter.  

2. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda översänder tjänsteutlåtandet till 
kommunfullmäktige som sitt eget yttrande. 

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-07-02  
Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett 
världsåskådning på kommunens äldreboenden, Handling 2019 nr 86 
 

Yrkanden 
Johanna Eliasson (V) yrkar bifall till motionen och yrkar att förvaltningens förslag ska 
avslås. 
Kerstin Brunnström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag till förvaltningens 
tjänsteutlåtande och finner att nämnden beslutat att bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning 
begärs. 
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Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
Stadsdelsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Nej-röst för avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Tobias Björk (M), Kerstin Brunnström (S), Thomas Sjulander (D), Ulf Carlsson (MP), 
Susanne Grandin Björnerud (M), Anna Hedberg (D), Agneta Kjaerbeck (SD), Anne-
Kristine Wilson (S), David Skansholm (L), röstar ja (9) 
 
Johanna Eliasson (V), Lars Carlsson (V), röstar nej (2) 
 
Stadsdelsnämnden har med detta beslutat bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2019-08-26 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 
Anna Kihlén 

 

 

Ordförande 
Tobias Björk (M) 

 

Justerande 
Ulf Carlsson (MP) 
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Svar på remiss - Motion av Daniel Bernmar (V) 
om religionsneutrala andaktslokaler och stilla 
rum  
 
Förslag till beslut  
 

1. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda avstyrker motionen med hänvisning 
till att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion, samt gemensamma lokaler för olika typer av aktiviteter.  
  

2. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda översänder tjänsteutlåtandet till 
kommunfullmäktige som sitt eget yttrande,  
  

3. Stadsdelsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.   
  

Sammanfattning 
Daniel Bernmar (V) har lämnat en motion om att stadsdelsnämnderna ska inrätta rum för 
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboende. 
Utgångspunkten i motionen syftar till att skapa neutrala stilla rum på stadens 
äldreboenden där alla känner sig välkomna oavsett tro eller icke-tro.  
Förvaltningen bedömer att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion samt förvaring av religiösa attribut. Utöver lägenheten finns det gemensamma 
lokaler för olika typer av ändamål som bland annat kan användas för stillhet oavsett 
världsåskådning.    
 
Ekonomiska konsekvenser  
Utifrån stadens ekonomiska förutsättningar krävs att verksamheterna nyttjar samtliga ytor 
effektivt. Att tillhandahålla specifika andaktslokaler kan medföra ökade kostnader för 
verksamheterna.  
  
Motionen innebär att lägenheter på befintliga äldreboende behöver byggas om och vid 
nyproduktion bör ramprogrammet anpassas utifrån förslaget. Anpassningarna kan 
medföra ökade kostnader och minskade hyresintäkter.   
 
Barnperspektivet  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  
 

Mångfaldsperspektivet   
Äldreomsorgen anpassar verksamheten utifrån brukarens önskemål och behov. På 
äldreboende har respektive brukare sin egna hyreslägenhet, med möjlighet att sätta en 
individuell prägel. Det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion samt förvaring av religiösa attribut.  
Det finns inga specifika andaktsrum/kyrkorum på äldreboendena i stadsdelen. De 
gemensamma lokalerna på äldreboendena är religionsneutrala. Utrymmena delas av 
många och har därför en mer generell utformning. De kan inredas för olika typer av 
ändamål som bland annat kan användas för stillhet oavsett världsåskådning.    
 
Jämställdhetsperspektivet   
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  
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Miljöperspektivet  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Omvärldsperspektivet  
För att sätta förslaget i relation till omvärlden krävs en bredare kartläggning som klargör 
hur förutsättningarna ser ut nationellt och internationellt vad gäller rum för stillhet, bön 
och reflektion.   
Västra Götalandsregionens verksamheter skiljer sig från den kommunala verksamheten, 
då förutsättningarna till avskildhet är mer begränsade på ett sjukhus jämfört med ett 
äldreboende. På äldreboende har brukaren sin egen hyreslägenhet, med möjlighet till 
stillhet oavsett trosuppfattning eller livsåskådning.  
 
Samverkan  
Information vid Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2019-08-21.  
 

 

Bilagor  
1. Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta rum för stillhet, bön och 

reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden, Handling 
2019 nr 86 

•  
2. Ramprogram för lokalutformning av äldreboenden i Göteborg Stad.  
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Ärendet  
I motion till kommunfullmäktige föreslår Daniel Bernmar (V) att stadsdelsnämnderna får 
i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på 
kommunens äldreboende, enligt bilaga 1. Remissen ska vara besvarad senast 2019-09-
16.  
 
Beskrivning av ärendet  
Daniel Bernmar (V) har lämnat en motion om att stadsdelsnämnderna ska inrätta rum för 
stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboende.   
Utgångspunkten i motionen syftar till att skapa neutrala stilla rum på stadens 
äldreboenden där alla känner sig välkomna oavsett tro eller icke-tro, på samma sätt som 
Angereds närsjukhus och Västra Götalandsregionen erbjuder.   
 
Förvaltningens bedömning  
Göteborgs stad har ett Ramprogram för lokalutformning av äldreboende i Göteborg stad. 
Där framgår förutsättningar vid om- och nybyggnation för stadens äldreboenden. Rum för 
stillhet, bön och reflektion beaktas i nuläget inte i Ramprogrammet.  
  
I ramprogrammet anges att det ska finnas lokaler för olika typer av aktiviteter som bland 
annat kan användas för stillhet och reflektion oavsett världsåskådning (se bilaga 2, avsnitt 
6.4). Det är upp till verksamheten att inreda/möblera lokalerna för olika ändamål, utifrån 
brukarnas önskemål och behov.   
  
Att skapa separata rum för stillhet och reflektion behöver sättas in i ett sammanhang där 
andra behov också värderas. Göteborgs stad har begränsad yta att bygga äldreboende på. 
Detta beror ofta på tilldelning av tomt samt begränsad ekonomi (hyreskostnad). Det 
måste därför ske en prioritering mellan den egna lägenhetens yta, gemensamhetslokaler 
och administrativa lokaler. Det är även svårt att få till olika typer av förvaring för både 
den enskilde och verksamheten, t. ex. personliga saker, hjälpmedel, hygienartiklar och 
religiösa attribut. Det gör att det vid varje enskilt äldreboende behöver skapas lokaler som 
möjliggör multifunktionalitet och samutnyttjande.   
  
Förvaltningen anser att förutsättningarna för Västra Götalandsregionens verksamheter 
skiljer sig från den kommunala verksamheten, då möjligheten till avskildhet är mer 
begränsad på ett sjukhus jämfört med ett äldreboende. På äldreboende har respektive 
brukare sin egen hyreslägenhet, med möjlighet att sätta en individuell prägel och inrätta 
på ett hemlikt sätt. De gemensamma utrymmena delas däremot av många och bör därför 
ha en mer generell utformning och kunna inredas på olika sätt. Lägenheten på 
äldreboendet ska vara en egen bostad av god kvalitet, och ska medge att den boende kan 
behålla sin integritet (se bilaga 2, avsnitt 4.3).    
Förvaltningen bedömer att det finns utrymme i den egna lägenheten för stillhet, bön och 
reflektion samt förvaring av religiösa attribut. Utöver lägenheten finns det gemensamma 
lokaler för olika typer av ändamål som bland annat kan användas för stillhet oavsett 
världsåskådning.    
  

 

 

Gitte Caous 
Tf. Stadsdelsdirektör 

 

Annika Ljungh 
Sektorchef Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
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Göteborgs Stads pensionärsråd Bilaga 6 
Närvarande: ordinarie 

  Jörgen Knudtzon   (KD), ordförande 

  Daniel Bernmar  (V) 

  Marina Johansson  (S) 

  Britt Olsson     (M) 
Ingvar Andersson   (MP)  
Zaidi Folias  SKPF 

Anna-Lena Stjernlöf SKPF 

Olof Jacobsson SKPF 

Gerda Svendsen SKPF 

Ingela Ekholm PRO 

Sven Carlsson PRO 

Tommy Emanuelsson PRO 

Lena Gustafsson  SPF Seniorerna 

Ewa Erikson  SPF Seniorerna 

   Karl Gunnar Nordanstad RPG 

 ersättare:  

   Marie Brynolfsson  (V) 

Christina Holmqvist  (S) 

Monica Påhlsson  (L)  

Ewy Strandberg SKPF 

Ulf Johansson SKPF 

Ingalill Alsterlind SKPF 

Annelie Sjökvist SKPF 

Berit Fredholm PRO 

Hans Fredriksson PRO 

Birgitta Ljungström- Bengtsson PRO 

Britt Johansson  SPF Seniorerna 

Madelene Jacobsson  SPF Seniorerna 

Kerstin Ekberg         RPG 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 27 (28) 
   
   

 

Adjungerade: Karin Magnusson  Stadsledningskontoret §§ 19:37-
19:41 

 Lars Eriksson   Stadsledningskontoret §§ 19:37-
19:41 

 Margaretha Häggström   Stadsledningskontoret §§ 19:37-
19:42  

 Liselotte Rosenqvist   Stadsledningskontoret 

 

Sekreterare:       Maria Siewers                       Stadsledningskontoret 

 

§ 19:46 Beslut om yttrande på inkommen remiss, motion 
av Daniel Bernmar (V) angående rum för stillhet och reflektion oavsett 
världsåskådning på äldreboenden 

Arbetsutskottet har sammanställt yttrandet på inkommen remiss. Förslaget till 
yttrandet har varit utsänt med kallelsen till dagens sammanträde 

 

Beslut     Rådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag, vilket innebär att inte ta ställning 
till remissen. De politiska ledamöterna deltar inte i beslutet. 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet      Justeras 26/9      26/9  
 
Maria Siewers Jörgen Knudtzon  Karl-Gunnar Nordanstad 
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Yttrande - rum för stillhet och reflektion 
oavsett världsåskådning på äldreboenden  

Beslut 
Göteborgs Stads Pensionärsråd beslutar att inte ta ställning till förslaget i motionen, men 
vill lämna kommentarer.  De politiskt tillsatta ledamöterna deltar inte i beslutet. 

Remissen 
Motionären menar att det är dags att göra andaktslokalerna på våra äldreboenden neutrala 
och välkomnande för alla på samma sätt som Angereds närsjukhus och Västra 
Götalandsregionen gjort. Motionären vill skapa neutrala stilla rum där alla känner sig 
välkomna oavsett tro eller icke-tro. 

Kommentarer 
Rådet vill framhäva att behovet av stilla rum inte är lika stort idag, jämfört med längre 
tillbaka i tiden. Detta då äldre som idag bor på äldreboenden har sina egna lägenheter och 
rådet menar att det egna hemmet ger förutsättningar till reflektion och stillhet. Av den 
anledningen ser inte rådet att det går att göra en liknelse med sjukvården. Om det ändå 
skulle finns anledning att inrätta rum enligt motionärens förslag instämmer rådet i att 
sådana rum behöver vara neutrala. 

  
 
 

GÖTEBORGSSTADS PENSIONÄRSRÅD 
goteborgs.stad.pensionarsradet@goteborg.se 
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