Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen, period/månad: oktober 2020
Datum:
2020-09-29

2020-10-06

2020-10-06

2020-10-06

2020-10-09

Ärendets art:

Fattat beslut:

Punkt i
Ev dnr:
delegationsordning:
Remiss från
Tjänstemannaskrivelse 1.5.12
1283/20
Utbildningsdepartementet översänd
- Promemorian
Förordning om
skolenhetsregister
(U2020/04723/GV)
Beslut om utbetalning per Beslut om utbetalning 3.3.18
0464/20
augusti av statsbidrag
per nämnd i augusti.
Kommunfullmäktiges
avseende hemlöshet 2020 Totalt 2877tkr
och
kommunstyrelsens
delegationsordning
Beslut på delegation om
Beslut om utbetalning 3.3.18
0617/18
utbetalning av
per augusti på
Kommunfullmäktiges
statsbidrag enligt tidigare 11966tkr samt
och
beslut om fördelning,
godkännande av
kommunstyrelsens
Psykisk hälsa
omfördelning av
delegationsordning
statsbidragsbudget
mellan nämnder
Beslut om utbetalning av Beslut om utbetalning 3.3.18
0449/20
statsbidrag per nämnd
per nämnd tom
Kommunfullmäktiges
avseende stärkt
augusti. Totalt
och
bemanning sociala barn- 2432tkr.
kommunstyrelsens
och ungdomsvården 2020
delegationsordning
Beslut avseende ansökan Göteborgs Stad
3.3.14.1
1328/20
om att bli utförare av
beslutar att inte

Delegat/beslutsfattande
Louise Odengard,
avdelningschef

Eva Hessman,
stadsdirektör

Eva Hessman,
stadsdirektör

Eva Hessman,
stadsdirektör

Eva Hessman,
stadsdirektör

2020-10-12

2020-10-20

2020-11-02

hemtjänst inom ramen för godkänna (Skövde
stadens valfrihetssystem
Omsorg AB och org.nr
559194-6792) som
privat utförare av
hemtjänst i Göteborgs
Stad
Beslut avseende ansökan Göteborgs Stad
om att bli utförare av
beslutar att godkänna
daglig verksamhet inom
(Ideella föreningen
ramen för stadens
Föreningen
valfrihetssystem
Betaniahemmet med
företagsnamn Ideella
föreningen föreningen
och org.nr8572001363) som privat
utförare av hemtjänst i
Göteborgs Stad
Teckna kontrakt med
Göteborgs Stad
privat utförare av daglig beslutar att teckna
verksamhet inom ramen
kontrakt med (Ideella
för stadens
föreningen
valfrihetssystem
Föreningen
Betaniahemmet med
företagsnamn Ideella
föreningen föreningen
och org.nr8572001363) som privat
utförare av hemtjänst i
Göteborgs Stad
Teckna tilläggsavtal med Mot bakgrund av
anledning av covid-19
rådande
med privata utförare av
omvärldssituation
daglig verksamhet inom
görs bedömningen att

Kommunfullmäktiges
och
kommunstyrelsens
delegationsordning
3.3.14.1
1352/19
Kommunfullmäktiges
och
kommunstyrelsens
delegationsordning

Eva Hessman,
stadsdirektör

3.3.14.1
1352/19
Kommunfullmäktiges
och
kommunstyrelsens
delegationsordning

Eva Hessman,
stadsdirektör

3.3.14.1
1292/19
Kommunfullmäktiges
och

Eva Hessman,
stadsdirektör

ramen för stadens
valfrihetssystem

2020-11-02

2020-10-01

2020-10-09

behov av
tilläggsavtalets
bestämmelser
kvarstår, varför
Göteborgs Stad
beslutar om att
ytterligare förlänga
tilläggsavtalet till och
med den 31januari
2021.
Teckna tilläggsavtal med Mot bakgrund av
anledning av covid-19
rådande
med privata utförare av
omvärldssituation
hemtjänst inom ramen för görs bedömningen att
stadens valfrihetssystem
behov av
tilläggsavtalets
bestämmelser
kvarstår, varför
Göteborgs Stad
beslutar om att
ytterligare förlänga
tilläggsavtalet till och
med den 31januari
2021.
Beslut om
Godkänd anställning
anställning av
för Magnus Junsäter
planeringsledare
Ärende och
utredning samt
styrning
Beslut om upptagande av 50 miljoner
lån
amerikanska dollar
enligt internationellt

kommunstyrelsens
delegationsordning

3.3.14.1
1293/19
Kommunfullmäktiges
och
kommunstyrelsens
delegationsordning

Eva Hessman,
stadsdirektör

4.1

Förvaras i
Jonas Kinnander,
personalmapp direktör

1.1.2

0080/20
Löpnr
68/2020

Martin Jakobsson,
finanschef

2020-10-13

2020-10-14

2020-10-16

2020-10-20

2020-10-26

2020-10-30

certifikatprogram, 3
månaders löptid.
Beloppet är i sin
helhet valutasäkrat.
Beslut att bevilja lån till
1 000 miljoner
helägda kommunala
svenska kronor till
bolag.
Förvaltnings AB
Framtiden, 3
månaders löptid.
Beslut om upptagande av 150 miljoner svenska
lån
kronor enligt svenskt
certifikatprogram, 3
månaders löptid.
Beslut om upptagande av 400 miljoner svenska
lån
kronor enligt svenskt
certifikatprogram, 4
månaders löptid.
Beslut om upptagande av 50 miljoner
lån
amerikanska dollar
enligt internationellt
certifikatprogram, 4
månaders löptid.
Beloppet är i sin
helhet valutasäkrat.
Beslut att bevilja inlåning 320 miljoner svenska
från helägda kommunala kronor från
bolag.
Försäkrings AB Göta
Lejon, 1 månads
löptid.
Yttrande över ansökan
Kommunen varken
om förordnande som
tillstyrker eller
borgerlig vigselförrättare avstyrker ansökan

1.1.3

0080/20
Löpnr
72/2020

Martin Jakobsson,
finanschef

1.1.2

0080/20
Löpnr
69/2020

Martin Jakobsson,
finanschef

1.1.2

0080/20
Löpnr
70/2020

Martin Jakobsson,
finanschef

1.1.2

0080/20
Löpnr
71/2020

Martin Jakobsson,
finanschef

1.1.3

0080/20
Löpnr
72/2020

Martin Jakobsson,
finanschef

1.5.12

1454/18

Jakob Rydén,
avdelningschef

