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Tid: 9:30–10:55 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 618-620 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), 
Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Henrik Munck (D) 

Övriga ersättare 
Elisabet Lann (KD) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Mathias Sköld, Erik Nord, § 619, Daniel Neck, § 619, Anders Börjesson, § 619, 
Therese Brusberg, § 620 

Justeringsdag:   
 

Underskrifter 
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§ 618   
Val av justerare 

Beslut 
Jonas Attenius (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 619   
Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Erik Nord och Daniel Neck från Polisen Storgöteborg lämnar en information om arbetet 
inför sommaren under följande rubriker: 

• Göteborg ur ett socioekonomiskt perspektiv  
• Polisens särskilt utsatta områden 
• Nordöstra Göteborg inklusive barn 0-15 år 
• Nordöstra Göteborg inklusive barn 0-15 år samt 16-19 år 
• Nordöstra Göteborg inklusive särskilt utsatta områden 
• Polisens särskilt utsatta områden och dess konflikter 
• Black lives matter 
• Framgångar 

Michael Ivarsson, direktör social resursnämnd, lämnar en information om hur Göteborgs 
Stad rustar för att förebygga social oro under sommaren 2020 under följande rubriker: 

• Fokusområden för åtgärder 
• Gemensam lägesbild för staden 
• Lägesbild för juni 
• Riskbedömning kopplad till Covid-19 
• Gott om aktiviteter för barn och ungdomar i alla delar av staden 
• Fritidsaktiviteter som stadsdelsförvaltningarna arrangerar för barn och ungdomar 
• Stadsdelarnas fritidsaktiviteter – kön och ålder 
• Fritidsaktiviteter som arrangeras av de kommunala bostadsbolagen 
• Fler öppna fritidsgårdar och fler ungdomsarbetare i tjänst 
• Stadens fritidsgårdar – öppet under sommaren 
• Jämförelser mellan föregående år 2019 och i år 2020 
• Antal professionella ungdomstjänstarbetare i tjänst per vecka jämfört med föregående år 
• Fler ferieplatser 
• Utveckla kommunikation till grupper som vi har svårt att nå 
• Sammanfattning 
• Våld i nära relationer 
• Ideella kvinnojourer 
• Tillgänglighet under sommaren 
• Information till invånare och insatser till medarbetare 
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§ 620   
Lägesrapport Göteborg 400 år 2021 - aktiviteter och projekt 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Therese Brusberg, Göteborg & Co AB lämnar en information om arbetet med Göteborg 
2021 under följande rubriker: 

• Status jubileumsarbetet – med anledning av Covid-19 
• Dessa fyra områden arbetar vi med – Jubileumssatsningar, jubileumsaktörer, hela 

staden och jubileumsåret 
• Realistiskt läge – bedömning 2018 respektive 2020 av projektägarna 
• Ett år av upplevelser 
• Invigning av Göteborgs 400-årsjubileum kl. 16:21 nyårsafton 2020 
• Lysande Göteborgare 
• Jubileumshelgen 4–6 juni 
• Program 4 juni, födelsedagen 
• Ett historiskt festtåg 4 juni 
• Gemensam kommunikationsplattform 
• Jubileumsplanen 
• Officiella jubileumslåten ”Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg” återfinns på Spotify 
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