
 
 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen, period/månad: april 2020 

 
Datum: Ärendets art: Fattat beslut: Punkt i 

delegationsordning: 
Ev dnr:  Delegat/beslutsfattande

  
2020-
04-13 

Yttrande över 
ansökan om 
förordnande som 
borgerlig 
vigselförrättare 

Kommunen varken 
tillstyrker eller 
avstyrker 
ansökan 

1.5.12 
  

 

1454/18 Jakob Rydén, 
avdelningschef 

2020-
04-13 

Yttrande över 
ansökan om 
förordnande som 
borgerlig 
vigselförrättare 

Kommunen varken 
tillstyrker eller 
avstyrker 
ansökan 

1.5.12 1454/18 Jakob Rydén, 
avdelningschef 

2020-
04-13 

Yttrande över 
ansökan om 
förordnande som 
borgerlig 
vigselförrättare 

Kommunen varken 
tillstyrker eller 
avstyrker 
ansökan 

1.5.12 1454/18 Jakob Rydén, 
avdelningschef 

2020-
04-13 

Yttrande över 
ansökan om 
förordnande som 

Kommunen varken 
tillstyrker eller 
avstyrker 

1.5.12 1454/18 Jakob Rydén, 
avdelningschef 



borgerlig 
vigselförrättare 

ansökan 

2020-
04-16 

Beslut avseende 
ansökan om att bli 
utförare av daglig 
verksamhet inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem   
  

Göteborgs Stad 
beslutar att godkänna 
(Ideella föreningen 
Göteborgs 
Räddningsmission 
med firma Göteborgs 
Räddningsmission och 
org.nr 857202-5974) 
som privat utförare av 
daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad  

3.3.14.1  
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

0605/20 Eva Hessman, 
stadsdirektör  

2017-
04-17  

Teckna kontrakt 
med privat utförare 
av daglig 
verksamhet inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem   

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
kontrakt med (Ideella 
föreningen Göteborgs 
Räddningsmission 
med firma Göteborgs 
Räddningsmission och 
org.nr 857202-5974) 
som privat utförare av 
daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad  

3.3.14.1  
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

0605/20 Eva Hessman, 
stadsdirektör  



2020-
04-25 

Beslut om att 
ansöka om 
statsbidrag år 2020 

Beslut om att ansöka 
om statsbidrag från 
socialtstyrelsen/SKR 
avseende 2020 samt 
att bemyndiga Lisbeth 
Nilsson att göra 
digital ansökan 

3.3.17(enligt beslut i 
KS 2020-04-22) 

0617/18, 0449/20, 
0462/20, 0464/20, 
0836/20 

Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-25 

Beslut om 
fördelning av 
statsbidrag per 
nämnd 

Beslut om fördelning 
av statsbidrag per 
nämnd avseende stärkt 
bemanning barn och 
unga 2020 

3.3.18(enligt beslut i 
KS 2020-04-22) 

0449/20 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-25 

Beslut om 
fördelning av 
statsbidrag per 
nämnd 

Beslut om fördelning 
av statsbidrag 
habiliteringsersättning 
per nämnd för år 2020 

3.3.18(enligt beslut i 
KS 2020-04-22) 

0462/20 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-27 

Bemyndiganden och 
fullmakter 

Beslut avseende 
bemyndiganden och 
fullmakter vid 
finansärenden 

3.4.1-3.4.3 samt 
3.4.6 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Förvaras på 
finansavdelningen 

Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
hemtjänst inom 

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Göta 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 

1342/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



ramen för stadens 
valfrihetssystem  

Hemtjänst AB och 
org.nr 559120–3137), 
privat utförare av 
hemtjänst i Göteborgs 
Stad 

kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2019-
12-06 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 1204/19 Eric Hietala, 
arbetsrättsjurist 

2020-
02-14 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 1179/19 Eric Hietala, 
arbetsrättsjurist 

2020-
03-11 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 0360/20 Eric Hietala, 
arbetsrättsjurist 

2020-
03-30 

Tvisteförhandling Avslutad i oenighet 6.10 0397/20 Eric Hietala, 
arbetsrättsjurist 

2020-
04-01 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 0612/20 Sofia Lindgren, 
arbetsrättsjurist 

2020-
04-02 

Tvisteförhandling Avslutad i oenighet 6.10 0541/20 Per Lundborg, 
planeringsledare 

2020-
04-06 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 0557/20 Eric Hietala, 
arbetsrättsjurist 

2020-
04-07 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 0672/20 Eric Hietala, 
arbetsrättsjurist 

2020-
04-15 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 0636/20 Sofia Lindgren, 
arbetsrättsjurist 

2020-
04-17 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 0617/20 Sofia Lindgren, 
arbetsrättsjurist 



2020-
04-22 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 0561/20 Per Lundborg, 
planeringsledare 

2020-
04-24 

Tvisteförhandling Avslutad i enighet 6.10 0539/20 Sofia Lindgren, 
arbetsrättsjurist 

2020-
04-03 

Utdelning i 
Stiftelsen Karl och 
Hans Lundgrens 
Stipendiefond 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 10 elever, 3 
500 kr vardera, 
sammanlagt 35 000 
kr. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare 

2020-
04-03 

Utdelning i 
Stiftelsen Lars 
Lorentzons 
Stipendiefond 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 11 elever 15 
000 kr vardera, 
sammanlagt 165 000 
kr. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare 

2020-
04-03 

Utdelning i 
Stiftelsen Otto och 
Anna Platins fond 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 23 elever 1 475 
kr vardera, 
sammanlagt 33 925 
kr. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare 

2020-
04-03 

Utdelning i 
Stiftelsen Eric 
Engbergs 
Stipendiefond 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 17 manliga 
elever 2 600 kr 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare 



vardera, sammanlagt 
44 200 kr. 

2020-
04-03 

Utdelning i 
Stiftelsen Olof 
Emanuel Olssons 
Stipendiefond 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 20 elever 7 200 
kr vardera, 
sammanlagt 144 000 
kr. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare 

2020-
04-03 

Utdelning i 
Stiftelsen 
Räddningsinstitutets 
i Göteborg fond 
med Louise 
Beneckes, 
Bergenholtz och F. 
Cabrès fonder  

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 6 pojkar 15 
000 kr vardera, 
sammanlagt 90 000 
kr. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare 

2020-
04-15 

Utdelning i 
Stiftelsen Samfond 
IV 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 15 
ansökningar från 
gymnasieskolor 
sammanlagt 349 500 
kr kronor för premier 
till enskilda elever, 
studieresor eller annat 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare 



för eleverna 
gemensamt ändamål. 

2020-
04-15 

Utdelning i 
Stiftelsen Samfond 
III 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 24 
ansökningar från 
grundskolor 
sammanlagt 547 000 
kronor för 
studiebesök, skolresor 
eller annat för 
eleverna gemensamt 
ändamål. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare  

2020-
04-20 

Utdelning i 
Stiftelsen Therese 
Kamps 
Stipendiefond 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 5 elever 10 000 
kr vardera, 
sammanlagt 50 000 
kr. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare  

2020-
04-20 

Utdelning i 
Stiftelsen Samfond 
V 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 9 lärare 
sammanlagt 104 500 
kr för studier och 
studieresor. 

1.1.10  Helene Nilsson 
planeringsledare  



2020-
04-22 

Utdelning i 
Stiftelsen Caroline 
Wijks donation 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 14 
barnfamiljer 
sammanlagt 168 000 
kr. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare  

2020-
04-23 

Utdelning i GT 
Barnens Dags 
stiftelse 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja Randiga Huset 
i Göteborg 49 000 kr i 
bidrag till stöd- och 
utbildningsverksamhet 
för "barn i sorg" för 
barn och unga 0-18 år 
och deras familjer. 

1.1.10  Helene Nilsson, 
planeringsledare 

2020-
04-23 
 

Utdelning i 
Stiftelsen 
Donationsfonden 
för stöd till 
idrottsverksamhet 
för handikappade, 
främst syn och 
hörselskadade 
elever vid 
grundskola 

Stiftelsen främjar sitt 
ändamål genom att 
bevilja 
Föräldraföreningen 
synskadade barn och 
ungdomar 18 000 kr i 
bidrag till seglarläger 
för synskadade barn 
och ungdomar. 

1.1.10  Helene Nilsson 
planeringsledare 



2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
hemtjänst inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Oringo 
AB och org.nr 
559032-5659), privat 
utförare av hemtjänst i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1343/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
hemtjänst inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Aidal 
Care Services AB och 
org.nr 556446-4179), 
privat utförare av 
hemtjänst i Göteborgs 
Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1342/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (TSM 
Daglig verksamhet AB 

och org.nr 556641-
3901), privat utförare 
av daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1358/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(Frösunda Omsorg AB 

och org.nr 556509-
2482), privat utförare 
av daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1356/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(Ågrenska AB och 
org.nr 556436-2217), 
privat utförare av 
daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1357/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(Activlink AB och 
org.nr 559045-4392), 
privat utförare av 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1355/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Ideella 
föreningen 
Riksföreningen 
Grunden Daglig 
Verksamhet med firma 
Riksföreningen 
Grunden Daglig och 
org.nr 802449-7714), 
privat utförare av 
daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1354/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Move 
&Walk Sverige AB och 
org.nr 556549-5180), 
privat utförare av 
daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1353/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Ideella 
föreningen 
Föreningen 
Betaniahemmet med 
företagsnamn Ideella 
föreningen föreningen 
och org.nr 857200-
1363), privat utförare 
av daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1352/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(STIFTELSEN 
BRÄCKE DIAKONI 

och org.nr 857200-
3104 ), privat utförare 
av daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1351/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 

1350/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

kontrakt med (AB 
Individkraft och 
org.nr 556948-1574 ), 
privat utförare av 
daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (forum 
SKILL Ideell förening 
med firma forum 
SKILL och org.nr 
802448-5149 ), privat 
utförare av daglig 
verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1348/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(Karriär-Kraft Nästa 
Steg ekonomisk 
förening och org.nr 
769621- 4852), privat 
utförare av daglig 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1347/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



verksamhet i 
Göteborgs Stad 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(SENSUS 
STUDIEFÖRBUND 
REGION VÄSTRA 
SVERIGE och org.nr 
857203-9868), privat 
utförare av daglig 
verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1338/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Ideella 
föreningen Grunden i 
Göteborg med firma 
Grunden DV och 
org.nr 857209-1000), 
privat utförare av 
daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1337/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



2020-
04-03 

Beslut om 
upptagande av lån 

30 miljoner 
amerikanska dollar 
enligt internationellt 
certifikatprogram, 1 
månads löptid. 
Beloppet är i sin 
helhet valutasäkrat. 

1.1.2 0080/20 
Löpnr 28/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-08 

Beslut om 
upptagande av lån 

30 miljoner 
amerikanska dollar 
enligt internationellt 
certifikatprogram, 1 
månads löptid. 
Beloppet är i sin 
helhet valutasäkrat. 

1.1.2 0080/20 
Löpnr 24/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-08 

Beslut att bevilja 
lån till helägda 
kommunala bolag. 

1 miljard svenska 
kronor till 
Förvaltnings AB 
Framtiden, 3 
månaders löptid. 

1.1.3 
 

0080/20 
Löpnr 29/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-08 

Beslut om 
upptagande av lån 

350 miljoner svenska 
kronor enligt svenskt 
certifikatprogram, 4 
månaders löptid.  

1.1.2 0080/20 
Löpnr 25/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-09 

Beslut att bevilja 
lån till helägda 
kommunala bolag. 

150 miljoner svenska 
kronor till Göteborg 

1.1.3 
 

0080/20 
Löpnr 29/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 



Energi AB, 1 månads 
löptid. 

2020-
04-09 

Beslut att bevilja 
lån till helägda 
kommunala bolag. 

240 miljoner svenska 
kronor till 
Förvaltnings AB 
Göteborgslokaler, 1 
månads löptid. 

1.1.3 
 

0080/20 
Löpnr 29/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-14 

Beslut om 
upptagande av lån 

210 miljoner svenska 
kronor enligt svenskt 
certifikatprogram, 
drygt 4 månaders 
löptid.  

1.1.2 0080/20 
Löpnr 26/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-15 

Beslut att bevilja 
lån till helägda 
kommunala bolag. 

1 371 miljoner 
svenska kronor till 
Göteborgs Stads 
Leasing AB, 1 månads 
löptid. 

1.1.3 
 

0080/20 
Löpnr 29/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-16 

Beslut att bevilja 
lån till helägda 
kommunala bolag. 

100 miljoner svenska 
kronor till Göteborg 
Energi AB, 1 veckas 
löptid. 

1.1.3 
 

0080/20 
Löpnr 29/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-17 

Beslut att bevilja 
lån till helägda 
kommunala bolag. 

100 miljoner svenska 
kronor till Higab AB, 
3 års löptid. 

1.1.3 
 

0080/20 
Löpnr 29/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-20 

Beslut om 
upptagande av lån 

30 miljoner 
amerikanska dollar 

1.1.2 0080/20 
Löpnr 27/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 



enligt internationellt 
certifikatprogram, 3,5 
månads löptid. 
Beloppet är i sin 
helhet valutasäkrat. 

2020-
04-23 

Beslut att bevilja 
inlåning från 
helägda kommunala 
bolag. 

200 miljoner svenska 
kronor från 
Försäkrings AB Göta 
Lejon, 1 månads 
löptid. 

1.1.3 0080/20 
Löpnr 29/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-28 

Beslut att bevilja 
lån till helägda 
kommunala bolag. 

240 miljoner svenska 
kronor till 
Förvaltnings AB 
Framtiden, 7 
månaders löptid. 

1.1.3 
 

0080/20 
Löpnr 29/2020 

Martin Jakobsson, 
finanschef 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
hemtjänst inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Livara 
omsorg AB och org.nr 
559169-6603), privat 
utförare av hemtjänst i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1339/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 

1340/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



hemtjänst inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem  

kontrakt med (AB Bra 
Omsorg i Sverige 
omsorg AB och org.nr 
559151-8773), privat 
utförare av hemtjänst i 
Göteborgs Stad 

kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
hemtjänst inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Olivia 
Hemomsorg AB och 
org.nr 556511-7677), 
privat utförare av 
hemtjänst i Göteborgs 
Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1341/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
hemtjänst inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(Assistansbyrå i 
Västra Götaland AB 
och org.nr 556828-
6651), privat utförare 
av hemtjänst i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1345/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
hemtjänst inom 
ramen för stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(STIFTELSEN 
BRÄCKE DIAKNONI 
och org.nr 857200-
3104), privat utförare 
av hemtjänst i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1346/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 
stadens 
valfrihetssystem  

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med (Daglig 
verksamhet Kärnhuset 
ekonomisk förening 
och org.nr 769614-
0107), privat utförare 
av daglig verksamhet i 
Göteborgs Stad 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1359/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 

2020-
04-17 

Teckna tilläggsavtal 
till kontrakt med 
privat utförare av 
daglig verksamhet 
inom ramen för 

Göteborgs Stad 
beslutar att teckna 
tilläggsavtal till 
kontrakt med 
(Kooperativet 
Beateberg ekonomisk 

3.3.14.1 
Kommunfullmäktiges 
och 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

1349/19 Eva Hessman, 
stadsdirektör 



stadens 
valfrihetssystem  

förening och org.nr 
769601-3353), privat 
utförare av daglig 
verksamhet i 
Göteborgs Stad 

2020-
04-30 

Inhyrning av BmSS 
Södra 
Vårvindsgatan 1. 
Lundby 

Inhyrningen godkänns 1.3.5    0466/15 Jörgen Samuelsson, 
avdelningschef 

 


