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Tid: 09:30–09:43 
Extra sammanträde 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 754–757 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) (via 
Teams-länk), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Nina Miskovsky (M), Henrik Munck (D) 

Övriga ersättare 
Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Elisabet Lann (KD),  
Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Christina Hofmann, Jakob Rydén samt via Teams-länk: Anna-Klara 
Behlin, Jennifer Hankins, Carina Bulic, Marcus Silbo, Timothy Tréville, Björn Tidland 

Justeringsdag:   
 

Underskrifter 

 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23 

Sekreterare 
 

_______________________ 
Christina Hofmann 
 
 

 

Ordförande 
 

_________________________ 
Axel Josefson 

 

Justerande 
 

___________________________ 
Daniel Bernmar 
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§ 754 0252/20 
Delårsrapport augusti 2020 för kommunledningen  
 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Punkt 8 och 17 i stadsledningskontorets förslag bordläggs till sammanträde den 30 
september 2020. 

Enligt stadsledningskontorets förslag i övriga delar: 

1. Delårsrapport augusti 2020 för kommunledningen godkänns. 
2. Uppföljning av handlingsplanen kopplad till partnerstadsavtalet med Chicago för 

perioden 2017–2019 antecknas.  
3. Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av budgetuppdraget att 

tillsammans med berörda nämnder, inrätta en funktionshinderombudsman under 2020 
med placering i kommunstyrelsens förvaltning för att synliggöra 
funktionshinderfrågor på strukturell nivå enligt beskrivning i avsnitt 4.1.4.1 
(diarienummer 0334/20).  

4. Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av budgetuppdraget att 
tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, implementera planen mot 
hedersrelaterat förtryck och våld enligt beskrivning i avsnitt 4.1.4.1 (diarienummer 
0425/20).  

5. Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av budgetuppdraget till 
samtliga nämnder och styrelser att överse implementering av Göteborg Stads plan för 
jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter enligt beskrivning i avsnitt 4.1.4.1 
(diarienummer 0428/20).  

6. Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av budgetuppdraget att ingå 
avtal med polismyndigheten om utbyggnad av kamerabevakning av brottsutsatta och 
otrygga platser enligt beskrivning i avsnitt 4.1.4.1 (diarienummer 0393/19).  

7. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisning av uppdraget att hos 
Polismyndigheten ansöka om att områdena Brunnsparken - Gustaf Adolfs Torg med 
intilliggande kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget ska utgöra platser enligt 3 § 
lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) enligt beskrivning i avsnitt 4.1.5.1 
(diarienummer 1324/17).  

8. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
tillsammans med berörda nämnder, skapa kontinuerlig lägesbild för brottsutsatta och 
otrygga platser i staden enligt beskrivning i avsnitt 4.1.5.1 (diarienummer 0958/20). 

9. Uppdraget till stadsledningskontoret att utreda och redovisa lämplig kommuncentral 
organisation för det direkt brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort (diarienummer 1622/18) 
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Forts § 754 0252/20 
 

10. Uppdraget till stadsledningskontoret att säkerställa att särskilda team upprättas inom 
hemtjänsten som arbetar hos brukare med konstaterad covid-19 smitta enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0753/20). 

11. Uppdraget till stadsledningskontoret att säkerställa att kohortvård bedrivs på de vård- 
och omsorgsboenden där det finns covid-19 smitta enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 
förklaras fullgjort (diarienummer 0808/20). 

12. Uppdraget till stadsledningskontoret att skyndsamt utreda inrättandet av en 
stimulanspeng till arbetsmiljöförstärkande åtgärder inom hemtjänsten och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första 
uppföljningsrapporten enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0611/20). 

13. Uppdraget till stadsledningskontoret att skyndsamt utreda hur en riktad 
kompetensförstärkande insats för timanställda inom hemtjänsten kan utformas och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första 
uppföljningsrapporten enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0749/20). 

14. Uppdraget till stadsledningskontoret att införa en central samordnande funktion vid 
omplacering och omställning med start 2020 och att finansiering av den samordnade 
funktionen ska fördelas enligt principen om 50 procent från stadsledningskontoret 
och 50 procent från samtliga nämnder samt att i samverkan och dialog med fackliga 
representanter finna samsyn i hur ett omställningsstöd vid arbetsbrist ska hanteras 
enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0922/18). 

15. Uppdraget till stadsledningskontoret att söka samverkan med Swedavia och 
Landvetter flygplats för att hitta metoder för att förhindra och förebygga 
barnäktenskap/bortgifte utomlands enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras 
fullgjort (diarienummer 1317/17). 

16. Uppdraget till stadsledningskontoret att i samverkan med kulturnämnden, återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag om hur samverkan, finansiering och 
ansvarsfördelning mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen gällande de 
samfinansierade kulturinstitutionerna kan utvecklas samt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts uppdrag att vara styrgrupp för arbetsgruppen för att utveckla 
samverkan mellan staden och regionen kring kulturinstitutionerna i Göteborg och 
analysera och föreslå lösningar för uppdraget enligt avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0828/19). 
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Forts § 754 0252/20 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänstutlåtande den 7 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 september 2020. 
Yttrande från S den 23 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 
september 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 september 2020. 
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§ 755   
Förordnande av politisk sekreterare för D 
 

Beslut 
1. Peter Danielsson (D) förordnas som politisk sekreterare för D från och med  

den 1 oktober 2020 till och med den 31 december 2022. 
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Protokollsutdrag skickas till 
Peter Danielsson 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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§ 756   
Val av representant i styrgrupp för samrådsfrågor beträffande 
Samordningsförbunden 
 

Beslut 
Till representant i styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbunden för 
tiden t o m 2022 utses Eva Ternegren (MP). 

Protokollsutdrag skickas till 
Valberedningen 
Eva Ternegren 
Styrgrupp för samrådsfrågor för Samordningsförbunden 
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§ 757   
Ägardialog med Göteborgs Stadshus AB 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Ordföranden Axel Josefson (M) anmäler att ägardialog med Göteborgs Stadshus AB 
kommer att hållas den 2 december 2020 kl. 09:00-10:00. 
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