Stadsledningskontoret

Beslutat på kommunstyrelsen 2019-08-21

Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17
I kommunfullmäktiges budget 2016 låg ett uppdrag att ta fram en gemensam modell för
föreningsbidrag och 2017 fattades beslut om att stadsledningskontoret skulle ta fram nya riktlinjer.
Ärendet med stadsledningskontorets förslag återremitterades i kommunstyrelsen den 13 juni 2018
efter yrkande från V, M, MP, L och KD och stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen
att skicka tjänsteutlåtande och frågeställningar på remiss till föreningslivet och berörda förvaltningar.
Totalt har 74 remissvar kommit in och stadsledningskontoret har reviderat sitt förslag utifrån inkomna
synpunkter. För att uppnå önskad effekt av de nya riktlinjerna ser stadsledningskontoret behov av ökad
samordning och förslår att ansvaret för det läggs på idrotts- och föreningsnämnden.
Stadsledningskontorets bedömning är att staden med den nya riktlinjen, nya handläggningsrutiner och
ny e-tjänst kan minimera risken för att grupper som inte lever upp till stadens värdegrund får ta del av
stöd, exempelvis grupper som sympatiserar med våldsbejakande extremism.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Att stadsledningskontorets förslag till
reviderade riktlinjer antas; att Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete
med föreningsbidrag; samt att översynen av stadens modell för föreningsbidrag förklaras fullgjord.
M, V, MP, L, C, särskilt yttrande KD, vill i ett yrkande ge idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att
samordna stadens arbete med föreningsbidrag enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. De vill
också att man i riktlinjen under ”Föreningen kan inte beviljas bidrag för verksamhet/aktivitet som”
ersätter punkterna om religiöst arbete och droger med följande text: ”Består av partipolitiskt eller
religiöst arbete eller uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.” Vidare yrkar man på
att texten under rubriken ”Föreningen kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i
verksamheten” ersätts med: 1) Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den
enskildes grundläggande fri- och rättigheter. 2) Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen
om alla människors lika värde. 3) Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som
anges i övriga punkter. 4) Motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 5) Uppmuntrar till bruk av
alkohol, tobak eller andra droger.
Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 – 5 enligt yrkandet från M, V, MP, L, C.
Tilläggsyrkande från D avslog efter votering 7–6. Ärendet går vidare för behandling i
kommunfullmäktige.
Yttrande KD
Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
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Redovisning av uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom
individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade, Dnr 0398/19
I budget 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individoch familjeomsorgen är evidensbaserade. Stadsledningskontoret är med och driver utvecklingen mot
en evidensbaserad praktik i de sammanhang där förvaltningen är representerad på nationell, regional
och stadengemensam nivå men det är inom kärnverksamheterna utvecklingen måste ske i första hand.
Arbete pågår till viss del redan inom gemensamma och lokala aktiviteter men stadsledningskontoret
ser att det behöver utvecklas ytterligare om evidensbaserad praktik fullt ut ska kunna implementeras.
Stadsdelsnämndsutredningen kommer sannolikt påverka utvecklingen, oavsett vilket beslut som fattas.
Det kvalitet- och utvecklingsarbete som idag sker i nämnderna bör därför stärkas i avvaktan på beslut
gällande stadsdelsnämndernas framtida organisation.
M, L, C vill i ett yrkande att stadsledningskontoret fortsätter att arbeta med systematisk uppföljning
och utveckling av en mer evidensbaserad praktik, med återrapportering våren 2020. Man vill också att
stadsledningskontoret och berörda nämnder får i uppdrag att integrera dokumentationen av detta arbete
i Treserva samt att stadsledningskontoret gör en mer ingående genomlysning av socialtjänstens arbete
och processer kopplat till evidensbaserade insatser.
Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8 – 5 enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet går
vidare för behandling i kommunfullmäktige.
Protokollsanteckning D
Protokollsanteckning Elisabeth Lann (KD)

Beredskap och eventuella behov av insatser för kunskap och
implementering av ny lagstiftning kring nationella minoriteter, Dnr
0361/18
Efter att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skärpts från 1 januari 2019 fick
stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa hur Göteborgs Stads beredskap och behov av eventuella
insatser ser ut. Redovisningen återremitterades och nu återkommer stadsledningskontoret med
kvantitativa data som tagits fram genom en kompletterande enkätundersökning. Denna data fokuserar
på tjänster med uppdrag att jobba med frågorna på förvaltningsövergripande nivå, beredskap att
implementera lagstiftning, vad förvaltningarna behöver för att kunna leva upp till lagen, med mera.
Stadsledningskontoret redovisar också en konkretiserad tidplan och ett upplägg för revidering av
handlingsplanerna. Med anledning av återremissen redovisar stadsledningskontoret uppdraget i ett nytt
tjänsteutlåtande.
En stor del av förstärkningarna i lagstiftningen lägger tyngd på information om rättigheterna till
minoriteterna. Främst berörs stadsdelsförvaltningarna inom äldreomsorg och socialtjänst, men också
konsument- och medborgarservice samt förskole- och grundskoleförvaltningarna. Det som kan tolkas
ur enkätsvaren är att det är svårt att bedöma framtida beredskap. Ökade krav på informationsinsatser
om rättigheter kommer med största sannolikhet att leda till ökad efterfrågan på kommunal service
utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
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Göteborgs Stad bör jobba proaktivt med frågorna om kompetensförsörjning för att tillgodose det
behov som staden ser på området. Självskattning av beredskap ger inte en fullständig bild av hur
Göteborgs Stad lever upp till lagen. Därför är det av stor vikt att revideringsprocessen sker i nära
dialog med berörda parter, både minoriteterna och ansvariga förvaltningar.
Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
Yttrande V, MP
Yttrande SD

Göteborgsförslag [799] för beslut - Ompröva Västlänken. Kan det finnas
ett bättre initiativ? Dnr 0738/19
Förslagsställaren vill att frågan om Västlänken och dess dragning ska belysas med ett dialogmöte där
motståndare till Västlänken, oberoende experter, företag och representanter från till exempel
Riksantikvarien och Stadsmuseet samt andra institutioner medverkar. Förslagsställaren vill få
redovisat vilka alternativ som har utretts, till exempel om Haga eller Hisingen har störst
utvecklingspotential, och att kritikerna får ställa frågor för att om möjligt få svar.
MP vill i ett yrkande att förslaget inte ska beredas vidare då flera alternativa sträckningar redan har
utretts och byggandet av Västlänken nu har kommit igång.
M, L, C, KD vill i ett yrkande att förslaget inte ska beredas vidare, även de med hänvisning till att
frågan om Västlänkens sträckning är väl utredd och att bygget av den beslutade sträckningen nu är
påbörjad.
S vill i ett yrkande att förslaget inte bereds vidare med motiveringen att det omfattande arbete som
lagts på att utreda Västlänken sedan 2001 är tillräckligt och att fokus nu bör vara på ett smidigt
genomförande.
Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 enligt yrkandena från M, L, C, KD, S, MP, V
att ärendet inte ska beredas vidare.
Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
Yttrande D
Yttrande KD

Övriga ärenden
Principer för långsiktig hållbar hyressättning, Dnr 1281/16
Ärendet återremitterades till stadsledningskontoret.
Förlängning av ersättning till utförare av hemtjänst första kvartalet 2020, Dnr 0778/19
Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i
kommunfullmäktige.
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Yttrande V, MP
Redovisning av uppdrag om att ta fram ett förslag för hur beredningen av
stiftelseansökningar kan stärkas, Dnr 0306/19
Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs
efter votering 10 – 3. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
Yrkande V om att upphäva den stadengemensamma rutinen om nödprövning/nödbistånd
boende
Kommunstyrelsen biföll yrkandet från S och avslog yrkandet från V efter votering 2 – 7.
Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
Protokollsanteckning D
Begäran från överförmyndarnämnden om utökat kommunbidrag 2019, Dnr 0881/19
Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
Samråd Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022, Dnr 0821/19
Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
Val av ledamot i arvodesberedningen i stället för Elisabet Lann (KD) som avsagt sig fr o m
den 21 augusti 2019
Valdes Dan-Ove Marcelind (KD)
Utökat statsbidrag för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess,
Dnr 0797/19
Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4 – 7 enligt yrkandet från D. Tilläggsyrkande från
SD avslogs efter votering 12 - 1.
Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
Yttrande KD
Yttrande SD
Utseende, bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, av två representanter för
deltagande vid årsmöte och konferenser i European Coalition of Cities against Racism
Valdes Grith Fjeldemose (V) och Nina Miskovsky (M)
Yttrande D
Yttrande SD
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Inriktning för uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram, Dnr
0409/19
Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt stadsledningskontorets förslag.
Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
Protokollsanteckning D
Yttrande M, L, C, KD, D
Arbetsformer och uppgifter för kommunstyrelsens beredningar, Dnr 0576/19
Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
Yrkande S angående stadens lantgårdar
Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8 – 5 enligt yrkandet från S
Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
Protokollsanteckning D
Yttrande KD
Yttrande V, MP
Yttrande SD
Yrkande V, MP angående arbetet med personer som utsatts för våld i nära relation
Kommunstyrelsen biföll efter votering 6 – 7 yrkandet från M, L, C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs
efter votering 12 – 1.
Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
Protokollsanteckning D
Yttrande KD
Val av ledamot och ordförande i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för David Lega
(KD) som avsagt sig fr o m 2019-06-11
Valdes Elisabeth Lann (KD)
Förordnande av politiska sekreterare MP
Klas Erikssons förordnande förlängs t o m 2022-12-31
Klara Holm förordnades 2019-08-12—2022-12-31
Förordnande av politiska sekreterare D
Yvonne Lundbergs förordnande förlängs t o m 2022-12-31
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Carina Bulics förordnande förlängs t o m 2022-12-31
Sofie Löwenmarks förordnande förlängs t o m 2019-12-31
Förordnande av politiska sekreterare KD
Natanael Kvidal förordnas 2019-09-01-2022-12-31
Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet Privat initiativrätt, Planintressentens
medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9), Dnr 0516/19
Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden
Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr
0988/17
25 september
Tid och genomförandeplan - inrättande av ny nämnd (äldrenämnd), Dnr 0404/19
25 september
Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV), Dnr 0379/19
28 augusti
Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS äldreboende, Dnr
0606/17
28 augusti
Begäran från kretslopp och vattennämnden om omdisponering mellan investeringsområden
samt utökad investeringsram för planperioden 2016 – 2019, Dnr 0860/19
28 augusti
Reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, Dnr 0606/19
28 augusti
Detaljplan för nöjespark och hotell, söder om Liseberg i Krokslätt, Dnr 0687/19
28 augusti
Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 0517/19
28 augusti
Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB - översyn och ny struktur, Dnr 0518/19
28 augusti
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Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation, Dnr 0564/19
28 augusti
Lägesrapport av uppdrag om att identifiera och redovisa sammanhängande områden som av
trygghetsskäl lämpar sig för ansökan om att utgöra så kallade paragraf 3-områden, Dnr
1621/18
28 augusti
Yrkande S angående stabilitet och förutsägbarhet i den kommunala ekonomin
28 augusti
Hemställan från SDN Västra Hisingen - Användning av eget kapital 2019, Dnr 0837/19
28 augusti
Remiss från Socialdepartementet - Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska, Dnr 0842/19
11 september
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