Kommunstyrelsen

Yrkande
2020-11-25
ärende 2.2.2

SD Yrkande: Göteborg Stads medverkan i
Almedalen 2021
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppgift att förmedla till berörda
samarbetsparter och arrangörer av Almedalsveckan att Göteborgs stad är
positiva till att medverka digitalt i Almedalen 2021.

Yrkandet

Digitaliseringen är här! Vi har hela tiden under pandemin hört, ställ inte in, ställ
om och skjut upp! Att Göteborg stad inte deltar på plats i Almedalen 2021,
behöver inte betyda att vi inte ska delta alls om staden kan dra nytta utav
Almedalen.
Hela Sverige håller på att ställa om, då är det hög tid att vi i Göteborg också
försöker ta på oss ledartröjan. Att bara säga – vi deltar inte, är inte speciellt
konstruktivt. Göteborg bör därför meddela alla parter, inklusive arrangörerna av
Almedalsveckan, att vi som stad gärna deltar om det finns en digital möjlighet.
Det är att sända en positiv signal. Då har vi som stad sagt vår mening, sen är det
upp till arrangörerna om de kan leverera dylikt arrangemang.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-11-02
Diarienummer 1385/20

Handläggare
Cecilia Örtendahl
Telefon: 031-368 00 67
E-post: cecilia.ortendahl@stadshuset.goteborg.se

Göteborg Stads medverkan i Almedalen 2021
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Göteborgs Stad medverkar inte i Almedalen 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-06 § 826 att Göteborgs Stad är part i Västsvenska
Arenan men deltar i Almedalsveckan i mycket begränsad utsträckning efter en politisk
bedömning utifrån påverkansagendan och med hänsyn tagen till stadens kostnader för
närvaron (Alternativ 1). Kommunstyrelsen beslutade även att Göteborgs Stads
överenskommelse med övriga parter i Västsvenska Arenan ska gälla under ett år. Stadens
närvaro som part i Västsvenska Arenan och under Almedalsveckan ska utvärderas på nytt
efter gällande överenskommelse för år 2020 har gått ut.
Då Almedalen 2020 ställdes in på grund av rådande Corona-pandemi finns inget att
återrapportera. Folkhälsomyndigheten har bedömt att restriktioner av olika slag kommer
ligga kvar under en stor del av 2021 och det råder därför stor osäkerhet om större
arrangemang likt Almedalsveckan kommer att kunna genomföras 2021.
Samverkansplattformen Västsvenska Arenan har pausats och genomförs inte i gemensam
regi av parterna år 2021. Stadsledningskontoret pausar därmed samverkansuppdraget för
Almedalen 2021, då det bestått i att samordna stadens engagemang i Västsvenska Arenan.
Västra Götalandsregionen har beslutat att inte delta i Almedalen 2021 och övriga parter i
Västsvenska Arenan för samtal i sina respektive organisationer kring eventuellt
deltagande i Almedalen 2021. Stadsledningskontoret kommer följa utvecklingen av
samverkansplattformen.
Utifrån rådande omständigheter bedömer stadsledningskontoret att Göteborgs Stad inte
ska delta i Almedalen 2021.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det uppkommer inga kostnader i samband med Almedalen 2021 då Göteborgs Stad
föreslås inte medverka.
De kostnader som kan uppstå avser främst att följa planeringen av Almedalen 2021. Då
det ingår som en del i stadsledningskontorets löpande verksamhet bedöms det inte
innebära några extra kostnader.
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Samverkansplattformen Västsvenska Arenan i Almedalen har pausats och genomförs inte
i gemensam regi av parterna år 2021. Stadsledningskontoret pausar därmed
samverkansuppdraget för Almedalen 2021, då det bestått i att samordna stadens
engagemang i Västsvenska Arenan och några kostnader bedöms inte uppstå.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilaga

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-06 § 826
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Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till beslut för kommunstyrelsen avseende
Göteborgs Stads deltagande i Almedalen 2021.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stad har sedan 2012 deltagit i samarbete inom Västsvenska Arenan i
Almedalen. Västsvenska Arenan är ett samverkansprojekt med Göteborgs Stad,
Chalmers, Göteborgs universitet, Västsvenska Handelskammaren, Västra
Götalandsregionen, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst.
Genom denna samverkan har Göteborgs Stad fått tillgång till en fysisk mötesplats under
Almedalsveckan där staden, samordnad av stadsledningskontoret, genomfört seminarier
och möten. Beslut om stadens medverkan i Västsvenska Arenan har årligen fattats av
kommunstyrelsen i samband med beslut om deltagande i Almedalen. Medverkan på
Västsvenska Arenan har samordnats av stadsledningskontoret till en gemensam leverans i
form av seminarier eller liknande aktiviteter, med Göteborgs Stad som avsändare. I
planeringen av programpunkter har staden framför allt samverkat med Västra
Götalandsregionen.
Stadsledningskontoret fick 2019-01-30 § 64 i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med ett förslag på en ny inriktning för stadens närvaro på
Almedalsveckan 2020 och framåt. Stadsledningskontoret genomförde uppdraget och fick
det förklarat fullgjort 2019-11-06 § 826. Kommunstyrelsen beslutade vid samma
sammanträde även följande:
-

-

Göteborgs Stad är part i Västsvenska Arenan men deltar i Almedalsveckan i mycket
begränsad utsträckning efter en politisk bedömning utifrån påverkansagendan och
med hänsyn tagen till stadens kostnader för närvaron (Alternativ 1).
Göteborgs Stads överenskommelse med övriga parter i Västsvenska Arenan ska gälla
under ett år. Stadens närvaro som part i Västsvenska Arenan och under
Almedalsveckan ska utvärderas på nytt efter gällande överenskommelse för år 2020
har gått ut.

Almedalen 2020 ställdes in på grund av rådande Corona-pandemi och därför har
stadsledningskontoret inte återkommit till kommunstyrelsen med en utvärdering.
Almedalen 2021
Folkhälsomyndigheten har bedömt att restriktioner av olika slag kommer ligga kvar under
en stor del av 2021 och det råder därför stor osäkerhet om större arrangemang likt
Almedalsveckan kommer kunna genomföras 2021. Region Gotland, som ansvarar för
Almedalen, har meddelat att deras bedömning är att Almedalen kan genomföras 2021.
Det aktualiserar frågan kring stadens närvaro i Almedalen 2021.

Samarbetet inom Västsvenska Arenan i Almedalen har pausats och genomförs inte i
gemensam regi av parterna år 2021. Stadsledningskontoret pausar därmed
samverkansuppdraget för Almedalen 2021, då det bestått i att samordna stadens
engagemang i Västsvenska Arenan. Samtliga deltagare i Västsvenska Arenan för samtal i
sina respektive organisationer kring deltagande i Almedalen 2021. Stadsledningskontoret
kommer följa utvecklingen av samverkansplattformen.
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Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen har 2020-10-20 i beslut RS 2020–06040,
beslutat att för egen del inte delta i Almedalen 2021 samt att inte medverka i
samverkansplattformen Västsvenska Arenan under Almedalsveckan 2021.
Det finns flera faktorer som talar för att Göteborgs Stad inte ska delta i Almedalen 2021.
•
•

•
•

Osäkerheten kring om Almedalen kommer att kunna genomföras 2021 på grund av
rådande Corona pandemi.
När Västsvenska Arenan inte genomförs 2021 så saknas en samlad plattform för
påverkan och kommunikation för staden att agera utifrån tillsammans med övriga
aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.
Västra Götalandsregionen har beslutat att inte delta i Almedalen 2021.
Flera av stadens samverkansparter har inte beslutat om de ska delta i Almedalen 2021
och, om de deltar, på vilket sätt de avser att delta. Denna osäkerhet i deltagande gör
det svårt för staden att planera för sitt deltagande, då medverkan bygger på
samverkan.

Det finns flera andra möjligheter utöver Almedalen för staden att påverka utvecklingen
inom de frågor som är strategiskt viktiga för stadens utveckling. Göteborgs Stads
påverkansagenda är utgångspunkten för stadens påverkansarbete.
Planering inför Almedalen tar resurser i anspråk som inte ger något utfall om Almedalen
2021 inte genomförs. Stadsledningskontoret kommer att följa utvecklingen av den
fortsatta planeringen av Almedalsveckan.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stad inte ska medverka i
Almedalsveckan 2021.

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör Samhälle och omvärld

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-11-06

Redovisning av uppdrag om ny inriktning för
stadens närvaro på Almedalsveckan 2020 och
framåt
§ 826, 0526/19
Beslut

Enligt yrkande från M, S, L och C:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till påverkansagenda
från och med år 2020 för politisk beredning och beslut i kommunstyrelsen.
2. Göteborgs Stad är part i Västsvenska Arenan men deltar i Almedalsveckan i mycket
begränsad utsträckning efter en politisk bedömning utifrån påverkansagendan och
med hänsyn tagen till stadens kostnader för närvaron (Alternativ 1).
3. Göteborgs Stads överenskommelse med övriga parter i Västsvenska Arenan ska gälla
under ett år. Stadens närvaro som part i Västsvenska Arenan och under
Almedalsveckan ska utvärderas på nytt efter gällande överenskommelse för år 2020
har gått ut.
4. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2019-01-30 § 64 att senast i
september 2019 återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på en ny inriktning
för stadens närvaro på Almedalsveckan 2020 och framåt förklaras fullgjort.

Tidigare behandling

Bordlagt den 9 oktober 2019, § 731 och den 23 oktober 2019, § 769.

Handlingar

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2019.
Yrkande från M, S, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 oktober 2019.
Yrkande från V och MP den 4 oktober 2019.
Yrkande från SD den 4 oktober 2019.

Yrkanden

Daniel Bernmar (V) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP
den 4 oktober 2019.
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 oktober 2019.
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, S, L och C
den 29 oktober 2019.
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Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits.
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och
finner att Daniel Bernmars och Martin Wannholts yrkande antagits som motförslag i
huvudvoteringen.

Huvudvotering

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall
till Daniel Bernmars och Martin Wannholts yrkande.”
Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Naod Habtemichael (C),
Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7).
Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och
Jessica Blixt (D) röstar Nej (5).
Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1).

Protokollsanteckningar

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta
hade jag röstat Ja.
Martin Wannholt (D) anmäler vid sammanträdet att D avser inkomma med en
protokollsanteckning. Vid justering av protokollet har ingen protokollsanteckning
inkommit.
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 oktober 2019.

Reservationer

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet.
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret
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Kommunstyrelsen

Dag för justering
2019-11-19

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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