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Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S) 

Övriga ersättare 
Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Lisbeth Nilsson, § 2, Jonas Kinnander, Markus Landahl, Erica Farberger, Tina 
Liljedahl Scheel, § 2, Henrik Dahlberg, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, 
Mathias Sköld, Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Anna Ahlborg, Josef Akar, Sofia Kodelja, 
Ruben Malmström, Gustav Öberg, Anna Skrapste, Klas Eriksson, Klara Holmin, Johan 
Zandin, Johan Svensson, Marie Brynolfsson, Jöran Fagerlund, Lisbet Buzleta, Jennifer 
Hankins, Sofie Löwenmark, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Martin Jordö, Mathias Bred, 
Susanne Wirdemo, Caroline Karlsson, Erik Lindqvist, Louise Isberg, Gabriella Toftered, Pär 
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Dolderer, Jacob Karlsson, Algot Thorin, Erik Palmgren, Natanael Kvidal, Dan-Ove Marcelind, 
Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Anneli Rhedin, Karin 
Kåberger, § 2, Annika Helm, § 2, Annika Persson, § 2 
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§ 1   
Val av protokolljusterare 

Beslut 
Protokollen ska under 2020 justeras av ordföranden och 2:e vice ordföranden om 
kommunstyrelsen inte i särskilt fall beslutar annorlunda. 
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§ 2   
Föredragning Arbetsmiljöverket 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Karin Kåberger och Annika Helm från Arbetsmiljöverket lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla 
• Regeringens arbetsmiljöstrategi 
• Anmälda arbetssjukdomar efter huvudsakliga besvär 2018 
• Arbetsmiljön är en fråga om jämställdhet 
• Hur får du reda på vad som behövs för bättre arbetsmiljö 
• Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar 
• Om vi finner brister 
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§ 3   
Anmälan om jäv 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 4 1367/19 
Hemställan från Göteborg Energi AB om 
kommunfullmäktiges ställningstagande angående 
moderbolagsgaranti 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborg Energi AB:s hemställan avseende utställande av moderbolagsgaranti för 
dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB har varit föremål för ställningstagande enligt 
10 kap 3 § kommunallagen samt att hemställan tillstyrks. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 1 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 6 (74) 
   
   

§ 5 1006/18 
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 december 2019. 
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§ 6 1134/19 
Ekonomisk reglering och överföring av 
resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Resursnämndsuppdraget till SDN Askim-Frölunda-Högsbo avseende Frölunda 
kulturhus upphör och verksamhetsansvaret samt därtill hörande kommunbidrag om 
26 500 tkr överförs till idrotts- och föreningsnämnden samt kulturnämnden från och 
med den 1 januari 2020 enligt beslutssats 2 och 3. 

2. Ansvaret för drift och underhåll av sporthallarna inom Frölunda kulturhus överförs 
till idrotts- och föreningsnämnden tillsammans med ett kommunbidrag om 3 100 tkr. 

3. Verksamhetsansvaret för övriga delar av Frölunda kulturhus och kommunbidrag om 
23 400 tkr överförs till kulturnämnden.   

4. SDN Askim-Frölunda-Högsbo ska i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden 
överlämna de allmänna handlingar och arkiv som behövs för att kulturnämnden ska 
kunna driva verksamheten vidare. 

5. Kulturnämndens övriga framställningar enligt beslut 2019-09-23 § 178 anses 
besvarade genom skrivningarna i detta tjänsteutlåtande. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 december 2019. 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 2 till kommunfullmäktige 
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§ 7 1281/16 
Principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler för 
förenings- och kulturliv  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 april 2018, reviderat den 21 augusti 2019 
och den 14 november 2019. 
Yttrande från V och MP den 15 januari 2020. 
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§ 8 1285/19 
Bolagsordning för Myntholmen AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Bolagsordning för Myntholmen AB, organisationsnummer 559011-5563, i enlighet med 
bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 3 till kommunfullmäktige 
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§ 9 1075/19 
Årsrapport 2018 och översyn av riktlinjerna för kommunal 
subvention till trygghetsboende samt förslag på ny målbild 
för perioden 2019–2022 

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 januari 2020. 
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§ 10 0606/18 
Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 4 till kommunfullmäktige 
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§ 11 0362/18 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2019. 
Yrkande från SD den 10 januari 2020. 
Yttrande från V och MP den 14 januari 2020. 
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§ 12 1302/19 
Förändring av riksnorm försörjningsstöd 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och riktmärken för boendekostnader för år 
2020 i enlighet med bilaga 1-4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 november 2019. 
Yttrande från SD den 10 januari 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 5 till kommunfullmäktige 
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§ 13 0560/19 
Anslutning till Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 
targets, Nya Borgmästaravtalet 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stad ansluter sig till det nya Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors for 
Climate & Energy 2030 targets. 

2. Inriktningen för Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, det nya 
Borgmästaravtalet, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas. 

3. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med avtalet 
inklusive att följa upp och rapportera i enlighet avtalets krav. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 december 2019. 
Yrkande från D den 10 januari 2020. 
Yrkande från SD den 15 januari 2020. 
Yttrande från MP och V den 13 januari 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 15 januari 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 10 januari 2020. 

Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på yrkande från SD den 15 januari 2020 och yrkande från D 
den 10 januari 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Blerta Hotis 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 13 januari 2020. 
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§ 13 forts 
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 6 till kommunfullmäktige 
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§ 14 0691/19 
Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 november 2019, § 792 och den 20 november 2019, § 851. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2019. 
Yrkande från SD den 10 januari 2020. 
Yttrande från SD den 19 november 2019. 
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§ 15 1890/17 
Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande 
fondering för framtida investeringar och förändrad 
redovisning av eget kapital  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 september 2019, § 683, den 9 oktober 2019, § 720, 
den 6 november 2019, § 802 och den 20 november 2019, § 855. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2019. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 september 2019. 
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§ 16 1396/17 
Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och 
bolag inför avveckling av icke stadengemensamma 
personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs 
Stads riktlinje för personalförmåner 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D):  

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 908. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 oktober 2019. 
Yrkande från S, V och MP den 10 januari 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 december 2019. 
Yttrande från SD den 6 december 2019. 
Yttrande från SD den 10 december 2019. 
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§ 17 1009/19 
Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kulturnämndens redovisning av en barn- och ungdomskulturplan för Göteborgs Stad i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut 2016-04-06, § 213 i kompletterande budget för 
vintern 2016, antecknas. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. Genomförandet sker i den takt som 
berörda nämnder bedömer möjligt. 

2. Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 909. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2019. 
Tilläggsyrkande från SD den 6 december 2019. 
Återremissyrkande från S och D den 10 januari 2020. 
Yttrande från V och MP den 6 december 2019. 
Yttrande från M, L, C och KD den 15 januari 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
S och D den 10 januari 2020. 

Helene Odenjung (L) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på återremissyrkande från S och D den 10 januari 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 6 december 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande 
från S och D och i andra hand bifall till tilläggsyrkande från SD den 6 december 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på dels ärendets avgörande 
idag och dels ärendets återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet 
vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. 
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§ 17 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

Kommunstyrelsen beslutar med sju röster mot sex att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från SD 
och finner att det avslagits. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 6 december 2019. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 15 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden 
Skrivelse nr 7 till kommunfullmäktige 
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§ 18 0411/19 
Redovisning av uppdrag att utreda hur stadens uppvärmning 
kan ställas om till förnyelsebart 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborg Energi AB får i uppdrag att senast under kvartal 3 2020 återkomma till 
kommunfullmäktige med en plan, med bedömning av kostnader och miljöpåverkan, 
för omställning av fjärrvärmeproduktionen till 2025. 

2. Göteborg Energi AB samt Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att senast under 
kvartal 3 2020 återkomma till kommunfullmäktige med redovisning av vilka åtgärder 
bolagen gemensamt kan vidta för att energi- och effekteffektivisera.  

3. Göteborg Energi AB får i uppdrag att senast under kvartal 3 2020 återkomma till 
kommunfullmäktige med en redogörelse för potentialen för energi- respektive 
effekteffektivisering fram till 2025. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag givet i budget 2019, att i samverkan med berörda aktörer 
utreda hur stadens uppvärmning kan ställa om till förnyelsebar, förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 910. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2019. 
Yrkande från SD den 6 december 2019. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Emmyly Bönfors (C) 
avslag på yrkande från SD den 6 december 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 december 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin 
Wannholts m fl yrkande bifallits. Omröstning begärs. 
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§ 18 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts m fl yrkande och Nej 
för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1).  

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 8 till kommunfullmäktige 
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§ 19 1473/18 
Revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Riktlinjer för Göteborgsförslaget, i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas.  

2. Riktlinjer för Göteborgsförslaget, beslutade av kommunstyrelsen 2016-05-18, § 357, 
upphör att gälla.  

3. Uppdraget att revidera riktlinjerna, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut  
2018-12-20, § 23, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 912. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 november 2019. 
Yrkande från MP och V den 8 januari 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 8 januari 2020. 

Martin Wannholt (D) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Martin Wannholt (D) avslag på yrkande från MP och V 
den 8 januari 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts och 
Emmyly Bönfors yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Emmyly Bönfors 
yrkande och Nej för bifall till Jonas Attenius och Karin Pleijels yrkande.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (74) 
   
   

§ 19 forts 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 9 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (74) 
   
   

§ 20 0392/19 
Redovisning av uppdrag att föreslå hur stadens 
trygghetsfrämjande arbete kan samordnas och effektiviseras  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisningen av uppdrag att föreslå hur stadens trygghetsfrämjande arbete kan 
samordnas och effektiviseras, i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Uppdraget i budget 2019 om att samordna och effektivisera stadens 
trygghetsfrämjande arbete förklaras fullgjort.  

3. Delrapporteringen angående pågående uppdrag inom trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas. 

4. Stadsledningskontorets rapportering om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbete, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 917. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2019. 
Yttrande från SD den 13 januari 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 10 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (74) 
   
   

§ 21 1014/19 
Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 7 oktober 2019 och yrkande från M, L och C den 14 november 2019 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad 
(ERF-G), i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör 
att gälla den 31 december 2019. 

2. Riktlinjer vid tillämpning av bestämmelserna om förrättningsarvode till 
presidieledamöter, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
upphör att gälla den 31 december 2019. 

3. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med ändring enligt yrkande från M, L och C 
antas och gäller från och med den 1 januari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 november 2019, § 796, den 20 november 2019, § 852 och 
den 11 december 2019, § 921. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 oktober 2019. 
Yrkande från V och MP den 1 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 november 2019. 
Återremissyrkande från D den 6 december 2019. 
Yttrande från SD den 4 november 2019. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
V och MP den 1 november 2019. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 14 november 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och 
dels ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (74) 
   
   

§ 21 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3).  

Kommunstyrelsen beslutar med tio röster mot tre att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla Martin Wannholts yrkande beträffande 
bifall till yrkandet från M, L och C . 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) anmäler att återremissyrkandet från D den 6 december 2019 återtas. 

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 november 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 november 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 11 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (74) 
   
   

§ 22   
Yrkande från MP och V angående bemannade lekplatser i 
Göteborg  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 922. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 4 december 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 10 januari 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 6 december 2019. 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (74) 
   
   

§ 23   
Yrkande från SD angående avgiftsfria blöjor i förskolan 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 8 januari 2020. 
Yrkande från L, M och C samt särskilt yttrande från KD den 10 januari 2020. 
Yttrande från D den 14 januari 2020. 
Yttrande från S den 15 januari 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från L, M och C den 10 januari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 januari 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 8 januari 2020. 

Beslutsgång  
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag om att ställa propositioner på 
bifall respektive avslag på yrkandet från SD då Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
yrkandet från SD och Daniel Bernmars och Jonas Attenius yrkande samt yrkandet från 
L, M och C föreslår avslag på yrkandet från SD. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 
yrkandet från SD och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från SD.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstår från att rösta (2). 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (74) 
   
   

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

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 januari 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 januari 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 januari 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (74) 
   
   

§ 24   
Yrkande från SD angående tillägg om motprestationspolicy i 
styrdokumentet ”Göteborgs riktlinjer för individuellt 
ekonomiskt stöd” 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 8 januari 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 15 januari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 januari 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Marina Johansson (S) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 8 januari 2020. 

Beslutsgång  
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag om att ställa propositioner på 
bifall respektive avslag på yrkandet från SD då Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
yrkandet från SD och Daniel Bernmars och Marina Johanssons yrkande samt yrkandet 
från M, L och C föreslår avslag på yrkandet från SD. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från SD och 
finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från SD.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (74) 
   
   

§ 24 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 januari 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (74) 
   
   

§ 25 1369/19 
Tid- och genomförandeplan för förändring av 
stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende 
nämndstruktur 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 december 2019. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (74) 
   
   

§ 26 1373/19 
Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i 
demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning 
inom Göteborgs Stad  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 december 2019. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (74) 
   
   

§ 27 0402/19 
Remittering av utredning gällande förberedande åtgärder för 
att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 december 2019. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (74) 
   
   

§ 28 0695/19 
Förslag till inriktningar för att öka delaktighet och inflytande i 
bostad med särskild service  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 december 2019. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 januari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (74) 
   
   

§ 29 1366/19 
Beslutshantering inom området medicintekniska produkter 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande: 

1. Göteborgs Stad ställer sig bakom att VästKoms styrelse fastställer gällande riktlinjer i 
Handboken för personligt förskrivna hjälpmedel. 

2. Göteborgs Stad ställer sig bakom att VästKoms direktör fastställer gällande ändring 
av produktanvisningar i Handboken för personligt förskrivna hjälpmedel. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Västsvenska kommunalförbundets samorganisation (VästKom) 
Göteborgsregionen (GR) 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (74) 
   
   

§ 30 1223/19 
Remittering av Göteborgs Stads plan för arbete med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från V och MP: 

Reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till de nämnder, råd som 
stadsledningskontoret föreslår i bilaga 3 med tillägg enligt yrkande från V och MP 
den 10 januari 2020 för yttrande senast 2020-03-31. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2019. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 10 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (74) 
   
   

§ 31 1251/19 
Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete 
med nationella minoritetsfrågor 2020–2023  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från V och MP: 

Reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till de 
nämnder, råd och de av civilsamhällets organisationer som stadsledningskontoret föreslår 
i bilaga 3 med tillägg enligt yrkande från V och MP den 10 januari 2020 för yttrande 
senast 2020-03-31. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 oktober 2019. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 10 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (74) 
   
   

§ 32 1144/18 
Yttrande över Stadsrevisionens granskning av rekrytering av 
förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att revidera riktlinjen för rekrytering, utveckling 
och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer. 

2. Som yttrande över Stadsrevisionens revisionsrapport: Granskning av rekrytering av 
förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad översänds stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Skrivelse nr 12 till stadsrevisionen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (74) 
   
   

§ 33 0768/19 
Budget 2020 för budgetpost Personal-/kompetensförsörjning 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Budget 2020 för budgetpost Personal-/kompetensförsörjning fastställs. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 december 2019. 
Yttrande från V och MP den 14 januari 2020. 
Yttrande från S den 14 januari 2020. 

Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) deltar inte i beslutet. 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 14 januari 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 14 januari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (74) 
   
   

§ 34 0790/19 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
samla det fulla kommunala ansvaret för stadens lantgårdar 
på en huvudman   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019. 
Återremissyrkande från SD den 10 januari 2020. 
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Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (74) 
   
   

§ 35 1077/19 
Inriktningsbeslut - hur samverkan mellan Göteborgs Stad och 
civilsamhällets organisationer utifrån överenskommelsen kan 
utvecklas  

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 december 2019. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (74) 
   
   

§ 36 1097/19 
Redovisning av uppdrag om att ta fram en sexmånaders 
rullande uppdragsplan 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stadsledningskontorets förslag till rullande uppdragsplan på sexmånadersbasis, i 
enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns. 

2. Uppdraget från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 827, att ta fram en rullande 
uppdragsplan på sexmånadersbasis där uppdragen kan synliggöras för 
kommunstyrelsen samt när de planerar att redovisas för kommunstyrelsen förklaras 
fullgjort. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 december 2019. 
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Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (74) 
   
   

§ 37 1288/19 
Remittering av reviderat reglemente för valnämnden  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd remitteras till valnämnden med 
begäran om yttrande senast 2020-02-28. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Valnämnden genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (74) 
   
   

§ 38 1739/18 
Återrapportering av Idrotts- och föreningsnämndens 
utredning angående byggrätt i Kvibergs Park  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 december 2019. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (74) 
   
   

§ 39   
Yrkande från V och MP angående åtgärder med anledning av 
arbetsmiljöproblem i hemtjänsten 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 16 december 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (74) 
   
   

§ 40 0891/19 
Redovisning av uppdrag att utreda de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär 
arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2019. 
Yttrande från SD den 10 januari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (74) 
   
   

§ 41   
Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor istället för Sara Jernewall som avsagt 
sig 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor för tiden till och med 2022 
i stället för Sara Jernewall utses Per Eriksson (-). 

Protokollsutdrag skickas till 
Per Eriksson  
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (74) 
   
   

§ 42   
Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella 
minoriteten romer i stället för Alexander Berggren (SD) som 
avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer för tiden till och 
med 2022 i stället för Alexander Berggren (SD) utses Agneta Kjaerbeck (SD). 

Protokollsutdrag skickas till 
Agneta Kjaerbeck 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (74) 
   
   

§ 43 1783/18 
Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta 
fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan 
och markanvisning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 juni 2019, § 533, den 25 september 2019, § 700 och 
den 6 november 2019, § 820. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juni 2019. 
Yrkande från MP och V den 20 september 2019. 
Yttrande från SD den 1 november 2019. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (74) 
   
   

§ 44 1217/19 
Redovisning av uppdrag om förslag på hur stadens nämnder 
och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria 
fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, D, V, L, MP och C den 10 januari 2020 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av 
2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på 
miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med 
kategoriplan för lätta fordon. 

2. Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att ta fram reglerande styrande dokument 
för beställningar av både lätta arbetsfordon och arbetsmaskiner i enlighet 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

3. Göteborg Stads Leasing AB får i uppdrag att genomföra kategoristyrning i samverkan 
med stadens stora utförare för arbetsmaskiner och arbetsfordon med målet en fossilfri 
maskinpark samt se över möjligheterna till bättre samnyttjande mellan stadens 
verksamheter. En kategoriplan med tydliga mål ska tas fram under 2020. 

4. Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder 
och bolagsstyrelser, samordna arbetet med laddinfrastruktur, ansvara för strategisk 
utveckling av laddinfrastruktur för stadens verksamheters fordon och fastställa en 
rekommenderad avskrivningstid för stadens verksamheters laddinfrastruktur. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid kommande revidering av Göteborgs Stads 
Leasings AB:s ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering AB:s ägardirektiv och 
trafiknämndens reglemente analysera om dessa kan justeras så att de starkare stödjer 
målet om en fossilfri fordonsflotta. 

6. Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en 
mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får 
adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB. 

7. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-22 § 375 till stadsledningskontoret att 
tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på 
hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria 
fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter, förklaras fullgjort. Fortsatt 
återrapportering av ovanstående uppdrag sker inom det ordinarie 
uppföljningssystemet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 924. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (74) 
   
   

§ 44 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 december 2019. 
Yrkande från SD den 6 december 2019. 
Yrkande från S, M, D, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD 
den 10 januari 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från S, M, D, V, L, MP och C 
den 10 januari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 december 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Ordföranden Axel Josefson (M) anmäler att yrkandet från M, L och C samt särskilt 
yttrande från KD den 11 december 2019 återtas. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 januari 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 13 till kommunfullmäktige 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (74) 
   
   

§ 45 1250/19 
Inriktning för Göteborgs Stads deltagande i Délice 

Beslut 
Enligt yrkande från V och MP: 

Göteborgs Stads medverkan i Délice ska avslutas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 925. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2019. 
Yrkande från SD den 6 december 2019. 
Yrkande från V och MP den 10 januari 2020. 
Yrkande från D den 10 januari 2020. 
Yttrande från S den 14 januari 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 10 januari 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 10 januari 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 december 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel 
Bernmars och Jonas Attenius yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 januari 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (74) 
   
   

§ 46   
Val av ledamot och ordförande i Göteborgs Stads 
sverigefinska råd istället för Arto Niskala (M) som avsagt sig  

Beslut 
Till ledamot och ordförande i Göteborgs Stads sverigefinska råd för tiden till och med 
2022 istället för Arto Niskala (M) utses Pierre Alpstranden (M). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 930. 

Protokollsutdrag skickas till 
Pierre Alpstranden  
Göteborgs Stads sverigefinska råd 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (74) 
   
   

§ 47   
Yrkande från V, MP och S angående finansiering av avgiftsfri 
simundervisning 

Beslut 
På förslag av Helene Odenjung (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 931. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 22 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 10 januari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (74) 
   
   

§ 48 0844/19 
Redovisning av uppdrag att utreda lämpligt 
huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs 
Stad för Slottsskogsobservatoriet  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 november 2019, § 862 och den 11 december 2019, § 933. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2019. 
Yrkande från SD den 15 november 2019. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (74) 
   
   

§ 49 0847/19 
Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag på hur 
staden kan minska klimatavtrycket från 
pensionsinbetalningar  

Beslut 
Ärendet återtas av stadsledningskontoret. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 november, § 863 och den 11 december 2019 § 934. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2019. 
Yrkande från SD den 15 november 2019.  
Yrkande från MP, V, S och D den 10 december 2019. 
Yttrande från SD den 9 december 2019. 

Information 
Eva Hessman informerar att stadsledningskontoret behöver göra justeringar och 
kompletteringar i ärendet. Stadsledningskontoret önskar därför återta ärendet.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (74) 
   
   

§ 50 1332/18 
Redovisning av uppdrag att etablera strukturerad samverkan 
med Skatteverkets bosättningskontroll  

Beslut 
Enligt yrkande från M, L, C och D: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att implementera den framarbetade 
arbetsmodellen. 

2. Redovisning av modell för att etablera strukturerad samverkan med Skatteverkets 
bosättningskontroll för delgivning av relevant information och iakttagelser i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

3. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2018-06-13, § 569 p 2 att 
etablera strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll för delgivning 
av relevant information och iakttagelser förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 november 2019, § 864 och den 11 december 2019, § 935. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september 2019.  
Yrkande från M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD den 5 december 2019. 
Yrkande från V och MP den 5 december 2019. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från 
M, L, C och D den 5 december 2019 och avslag på yrkande från V och MP 
den 5 december 2019. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 5 december 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (74) 
   
   

§ 51   
Yrkande från SD angående redovisning för kommunstyrelsen 
om kommunala kostnader för tolkning i Göteborgs Stad  

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 945. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 3 december 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkandet från M, L och C 
den 15 januari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 december 2019. 

Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 3 december 2019. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag om att ställa propositioner på 
bifall respektive avslag på yrkandet från SD då Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
yrkandet från SD och Karin Pleijels och Jonas Attenius yrkande samt yrkandet från 
M, L och C föreslår avslag på yrkandet från SD. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från SD och 
finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från SD.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (74) 
   
   

§ 51 forts   
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 januari 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (74) 
   
   

§ 52   
Yrkande från S angående situationen vid Statens 
institutionsstyrelses ungdomshem 

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 946. 

Handlingar 
Yrkande från S den 11 december 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 
Yttrande från SD den 8 januari 2020. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
yrkande från S den 11 december 2019. Vidare yrkar Martin Wannholt (D) och Marina 
Johansson (S) avslag på yrkande från M, L och C den 15 januari 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från S den 11 december 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 15 januari 2020. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag om att ställa propositioner på 
bifall respektive avslag på yrkandet från S då Marina Johansson (S) m fl yrkar bifall till 
yrkandet från S och yrkandet från M, L och C föreslår avslag på yrkandet från S. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från S och finner 
att det bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från S.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (74) 
   
   

§ 52 forts  
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 januari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 januari 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (74) 
   
   

§ 53   
Yrkande från MP och V angående barnkonventionen  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 1 januari 2020. 
Yrkande från D den 10 januari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (74) 
   
   

§ 54   
Yrkande från D angående öppna platser till media under 
kommunstyrelsens sammanträden  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Handlingar 
Yrkande från D den 7 januari 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 9 januari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (74) 
   
   

§ 55 0720/19 
Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 
fossilfritt Göteborg 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 december 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 
Yrkande från SD den 15 januari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (74) 
   
   

§ 56 1102/19 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN (International 
Campaign Abolish Nuclear weapons) Cities Appeal 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (74) 
   
   

§ 57 0719/19 
Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid 
Göteborgs Stads möten och evenemang 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Stina Svensson väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 948. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 december 2019. 
Yrkande från SD den 6 december 2019. 
Yrkande från V den 10 januari 2020. 
Yttrande från MP den 14 januari 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 10 januari 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att motionen ska tillstyrkas och i andra hand bifall 
till yrkande från V den 10 januari 2020. 

Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 11 december 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 december 2019. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Beslutsgång  
Ordföranden Axel Josefson (M) konstaterar att yrkandena från M, L och C, SD samt 
Blerta Hoti (S) föreslår att motionen ska avstyrkas och föreslår att dessa behandlas som 
ett yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (74) 
   
   

§ 57 forts 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandena om att motionen 
ska avstyrkas bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar yrkandet om att 
motionen ska avstyrkas som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer 
härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att yrkandet från V antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. Omröstning begärs. 

Omröstning om motförslag i huvudvoteringen 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från V och Nej för bifall till 
yrkandet om att motionen ska tillstyrkas.” 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) röstar Ja (2). 

Karin Pleijel (MP) röstar Nej (1). 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) avstår från att rösta (10). 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att motionen ska avstyrkas och Nej för bifall till 
yrkandet från V.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag avstått från att rösta i omröstningen om motförslag i huvudvotering och röstat Ja 
i huvudvoteringen. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 december 2019. 

Representanterna från MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 januari 2019.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 14 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (74) 
   
   

§ 58 0710/19 
Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda 
inrättandet av en förvaltningsöverskridande 
samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 951. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 december 2019. 
Yrkande från V och MP den 6 december 2019. 
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Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (74) 
   
   

§ 59 0325/19 
Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
tillköp i kollektivtrafiken 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 oktober 2019, § 777, den 20 november 2019, § 889 och 
den 11 december 2019, § 954. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2019.  
Yrkande från D den 18 oktober 2019.  
Yrkande från MP och V den 23 oktober 2019.  
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 november 2019.  
Yrkande från MP och V den 6 december 2019. 
Yrkande från SD den 8 januari 2020. 
Yttrande från S den 22 oktober 2019. 
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Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (74) 
   
   

§ 60 0533/19 
Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia 
Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och 
Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i 
kollektivtrafiken 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 februari 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 november 2019, § 778, den 20 november 2019, § 890 och 
den 11 december 2019, § 955. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2019.  
Yrkande från D den 18 oktober 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 november 2019. 
Yrkande från SD den 8 januari 2020. 
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Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (74) 
   
   

§ 61   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 
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Protokoll (nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (74) 
   
   

§ 62  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

 

1. 0072/19 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/19 Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0107/19 - Reserapport Nelson Mandela Bay 191125--30 
4. 0016/19 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
5. Stadsrevisionens rapportsammandrag - Göteborgs Stads exploateringsekonomi 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-18 och 2019-12-04 
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