
 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 1 (82) 
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Åsa Hartzell (M), Hakan Önal (M), Joel Wickman (M), Åke Björk (M),  
Bo Anderssen (L), Magnus Kindmark (S), Jennifer Cardell (S), Urban Junevik (V), Finn 
Hellman (V) 

Övriga närvarande 
Vivi-Ann Nilsson (S), Elisabet Lann (KD) Christina Hofmann, Mathias Sköld,  
Lina Isaksson 

Justeringsdag: 2020-04-28 
 

Underskrifter 

Anslag om justering av paragraferna 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19, 2020-04-16  
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
  

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson  

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 
   

 

Justerande 
Pär Gustafsson  

 

Justerande 
Håkan Eriksson 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 2 (82) 
   
   

§ 1   
Bestämmande av tid för justering 
 

Beslut 
Förste vice ordföranden Pär Gustafsson (L) och andre vice ordföranden  
Håkan Eriksson (V) justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden  
Anneli Rhedin (M) på Stadshuset, Gustaf Adolfs Torg 1, tisdagen den 28 april 2020, 
klockan 15:00. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 3 (82) 
   
   

§ 2   
Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Sofi Bringsoniou 
(S) till ledamot i kommunfullmäktige i stället Patrick Gladh (S) 
och Claudia Pedrini (S) till ny ersättare i stället för Sofi 
Bringsoniou (S)  
 

Länsstyrelsen har den 25 mars 2020 beslutat att utse Sofi Bringsoniou (S) till ledamot i 
kommunfullmäktige i stället för Patrick Gladh (S) och Claudia Pedrini (S) till ny ersättare 
i stället för Sofi Bringsoniou (S). 

Beslut 
Länsstyrelsens beslut antecknas. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 4 (82) 
   
   

§ 3   
Valberedningens förslag till vid sammanträdet 
förekommande val  
 

Beslut 
Enligt valberedningens förslag: 

1. Fullmäktige godkänner de i handling 2020 nr 80 redovisade avsägelserna. 
2. De av valberedningen i kommunfullmäktiges handling 2020 nr 80 framlagda 

förslagen till val bifalles. 

Handling 
2020 nr 80. 

Protokollsutdrag skickas till 
Valberedningen 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 5 (82) 
   
   

§ 4   
Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens 
kommunalförbund i stället för Reger Shafik (S)  
 

Beslut 
Till ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för 
Reger Shafik (S) som vid sammanträdet den 19 mars 2020, § 12 valdes till ledamot, för 
tiden t o m 2022 utses Joakim Hagberg (S). 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Valberedningen 
Joakim Hagberg 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 6 (82) 
   
   

§ 5 0263/19 
Årsredovisning Göteborgs Stad 2019  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Årsredovisningen för 2019 godkänns.  

Handling 
2020 nr 64. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 7 (82) 
   
   

§ 6   
Stadsrevisionens årsredogörelse och årsrapport för 2019 
 

Beslut 
Stadsrevisionens årsredogörelse och årsrapport för 2019 antecknas. 

Information 
Vivi-Ann Nilsson (S), ledamot i stadsrevisionen, lämnar information om stadsrevisionens 
årsredogörelse och årsrapport för 2019. 

Handling 
2020 nr 63. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsrevisionen 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 8 (82) 
   
   

§ 7   
Revisionsberättelser avseende Göteborgs Stads verksamhet 
under 2019 
 

Beslut 
Enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag: 

1. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot förskolenämnden, med undantag av fyra 
ledamöter, i enlighet med revisorernas motivering.  

2. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot fastighetsnämnden i sin helhet, i enlighet 
med revisorernas motivering.  

3. Ledamöterna i Göteborgs kommuns styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Handling 
2020 nr 61. 

Protokollsanteckningar 
Det antecknas till protokollet att fullmäktiges ledamöter ej deltagit i beslutet om 
ansvarsfrihet i respektive nämnd vederbörande är verksam i.  

Kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin (M) har ej deltagit i beslutet i ärendet 
avseende punkt 1 i den del som avser förskolenämnden på grund av jäv. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Stadens nämnder 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 9 (82) 
   
   

§ 8   
Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella 
förbindelser 2019 
 

Beslut 
Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2019 antecknas. 

Handling 
2020 nr 62. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsrevisionen 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 10 (82) 
   
   

§ 9 1157/19 
Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i 
vissa områden  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket att samtliga DeSO-områden i  
Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes egenbosättning. 

Handlingar 
2020 nr 74. 
Yttrande från V den 16 april 2020. 
Yttrande från MP och V den 16 april 2020. 
Yttrande från FI den 16 april 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Jonas Attenius (S), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Stina Svensson (FI), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till förslaget 
från V och MP i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från FI antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2020. 

Reservationer 
Ledamöterna från MP reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yttrande från MP 
och V den 16 april 2020. 

Ledamöterna från V reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yttrande från V den 
16 april 2020. 

Stina Svensson (FI) reserverar sig mot beslutet med hänvisning yttrande från FI den 16 
april 2020. 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 11 (82) 
   
   

§ 9 1157/19 forts. 
 

Ledamöterna från L, M, C och KD reserverar sig mot beslutet i enlighet med följande: 
En majoritet i kommunstyrelsen valde att ställa sig bakom ett förslag som innebär att en 
begräsning av asylsökandes möjligheter till eget boendet i vissa områden ska gälla hela 
Göteborg. Enligt Migrationsverkets kompletterande information kring de nya reglerna 
framgår tydligt att de 32 kommunerna som finns med i bilagan till förordningen förutsätts 
att anmälan innehåller: ”förteckning över de delar av en kommun som bedöms ha sociala 
och ekonomiska utmaningar”.  

Om hela kommunen anmäls så innebär det att staden förlorar möjligheten till att kunna 
undanta några områden alls. Det vore olyckligt om Göteborg inte skulle kunna göra några 
undantag. Därför menar vi att kommunstyrelsen beslut ska kompletteras med det förslag 
som Stadsledningskontoret har tagit fram eller åtminstone de områden polisen identifierat 
som särskilt utsatta områden då Migrationsverket inte kan hantera hela kommunen som 
ett undantag. För att säkra upp att staden får möjlighet till att göra undantag och begränsa 
asylsökandes möjligheter till eget boende lägger vi detta yrkande. Allt annat vore att 
förlora ett viktigt verktyg för att minska segregation i staden och förbättra integrationen 
samt beta av på den integrationsskuld som staden i dag har.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Migrationsverket genom stadsledningskontoret 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 12 (82) 
   
   

§ 10 0693/20 
Tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Fullmäktiges ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans. Ett tillägg görs i Arbetsordning för Göteborgs 
kommunfullmäktige i ett nytt andra stycke i 9 § enligt vad som framgår av bilaga 1 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Kommunstyrelsens och övriga nämnders ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, 
delta i styrelsens eller nämndens sammanträden på distans. Ett tillägg görs i det 
gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och 
stadens nämnder i ett nytt sista stycke i § 9 enligt vad som framgår av bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.   

3. Krisledningsnämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i 
krisledningsnämndens sammanträden på distans. Ett tillägg görs i reglementet för 
krisledningsnämnden i ett nytt andra stycke i § 4 enligt vad som framgår av bilaga 3 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.   

4. Tilläggen i kommunfullmäktiges arbetsordning 9 §, i likalydande kapitel 3 i 
reglementena för kommunstyrelsens och stadens nämnder § 9 samt i 
krisledningsnämndens reglemente § 4 gäller till och med den 31 december 2020.   

Handlingar 
2020 nr 83. 
Tilläggsyrkande från MP, V och FI den 16 april 2020. 
Yttrande från M, S, L, C och KD den 16 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) och Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Bosse Parbring (MP), Jessica Blixt (D), Stina Svensson (FI) och Daniel Bernmar (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från MP, V och FI den  
16 april 2020. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP, V och FI och finner att det avslagits. 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 13 (82) 
   
   

§ 10 0693/20 forts. 
Protokollsanteckning 
Ledamöterna från M, S, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 16 april 2020. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder 
Styrande dokument 

 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 14 (82) 
   
   

§ 11 0713/20 
Kapitaltäckningsgaranti för Göteborgs Stads bolag  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti till  
Göteborgs Stadshus AB, 556537–0888, och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag, att gälla till 2020-12-31.  

2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen av 50 miljoner 
kronor, i syfte att uppfylla kapitaltäckningsgarantin, ha rätt att under 2020 bevilja 
aktieägartillskott till Göteborgs Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- 
och majoritetsägda bolag.    

Handling 
2020 nr 84. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Stadens bolag  

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 15 (82) 
   
   

§ 12 0694/20 
Tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende 
hemtjänst och daglig verksamhet  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Tilläggsavtal med privat utförare av hemtjänst, enligt lag om valfrihetssystem, LOV i 
enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.  

2. Beslut om tilläggsavtal enligt punkt 1 innebär att samma förutsättningar gäller för 
stadsdelsnämndernas egen regi av hemtjänst.   

3. Tilläggsavtal med privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS, enligt lag om 
valfrihetssystem, LOV i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande med tillägg enligt yrkande från S, M, L och C, godkänns.  

4. Beslut om tilläggsavtal enligt punkt 3 innebär att samma förutsättningar gäller för 
stadsdelsnämndernas egen regi av daglig verksamhet enligt LSS.   

5. Tillfälligt tillägg till Göteborgs Stads anvisning för: Taxa för äldreomsorg och 
funktionshinderverksamhet samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i 
hemmet, godkänns.   

Handling 
2020 nr 85. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 16 (82) 
   
   

§ 13 0731/20 
Principöverenskommelse samt borgen kring finansiering och 
inköp av skyddsutrustning under coronapandemin  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Göteborg Stad (org. nr 212000–1355) såsom för egen skuld får ingå borgen, i enlighet 
med bilaga 2, för SKL Kommentus AB, 556026-1900, avseende låneförpliktelser hos 
Kommuninvest upp till ett totalt högsta lånebelopp om 125 miljoner kronor att gälla som 
längst till och med 2023-06-23. 

Handling 
2020 nr 86. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommuninvest genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 17 (82) 
   
   

§ 14   
Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag 
med anledning av Covid19-krisen 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Ett tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Covid-19 ger stadens helägda 
bolag mandat att vid behov frångå krav på avkastningskrav, lämna koncernbidrag 
alternativt utdelning. Det tillfälliga generella ägardirektivet gäller år 2020.   

2. Bolagens styrelse ges mandat att göra avsteg från uppdrag givna i 
kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är 
kostnadsdrivande.  

3. Samtliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges budget eller ägardirektiv ska rapporteras 
skyndsamt till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen. 

Handling 
2020 nr 87. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från SD antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 april 2020 i 
kommunstyrelsen. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens helägda bolag 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 18 (82) 
   
   

§ 15   
Tillfällig ändring av Göteborgs Stads regler för ekonomisk 
planering, budget och uppföljning för utökade befogenheter 
för användande av eget kapital  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. 17 § i Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning revideras tillfälligt för 
budgetåret 2020 enligt följande:   

17 § Nämnd har möjlighet att på eget initiativ sänka det ekonomiska målet genom att 
ianspråkta positivt eget kapital upp till totalt 1,5 procent av nämndens givna ram 
under aktuellt budgetår utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Ett i 
anspråkstagande av positivt eget kapital som överstiger 1,5 procent av nämndens 
kommunbidrag, eller i de fall detta ej är lämpligt omställning, under aktuellt 
budgetår ska prövas av kommunstyrelsen. Denna prövning ska ske i samband med 
det kommunstyrelsesammanträde där Stadsledningskontorets uppföljningsrapport för 
våren hanteras, motsvarande gäller för delårsrapporten. Ett ianspråktagande av eget 
kapital över 0,5 procent ska kunna härledas till ökade kostnader kopplade till 
Corona-krisen.   

2. Kommuncentralt reserveras initialt 200 000 tkr av 2020 års budgeterade resultat för 
att möta den tillfälliga förändringen i eget kapital.   

Handling 
2020 nr 88. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder 
Budgetberedningen 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 19 (82) 
   
   

§ 16   
Tillfällig ändring av Göteborgs Stads regler för ekonomisk 
planering, budget och uppföljning för negativa avvikelser 
under Covid19-krisen 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. 16 § i Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning 
revideras tillfälligt under budgetåret 2020 för samtliga nämnder enligt följande:  

16 § Nämnd ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och 
investeringsverksamheten på lämpligt sätt. Förvaltningschefens analyser och 
förklaringar ska därför vara sådana att nämnden kan ta ställning till huruvida 
åtgärder ska sättas in, verksamhetens mål ska justeras, det ekonomiska målet ska 
ändras eller om avvikelsen lämnas utan åtgärd.  

Tillfälliga avsteg ifrån gällande regelverk gäller under 2020. Verksamheten ska vara 
prioriterad utifrån nuvarande krisläge och förvaltningschefen ska snarast förtydliga 
och presentera konsekvenserna för verksamheten för nämnden. I största möjliga mån 
ska även förtydligandet innefatta ekonomiska konsekvenser. Nämnderna ska 
rapportera sina avsteg till kommunstyrelsen.   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp de avsteg som görs i nämnderna och 
utifrån stadens samlade ekonomiska läge hantera konsekvenserna inom ramen för 
kommunfullmäktiges budget, och om det inte går, att föreslå finansieringslösningar 
för kommunfullmäktige.   

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra eventuella konsekvensmässiga 
redaktionella ändringar av andra paragrafer i reglerna.   

Handlingar 
2020 nr 89. 
Yttrande från V, MP och FI den 16 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) anmäler att ledamöterna 
för respektive parti inte deltar i beslutet med hänvisning till yttrande från V, MP och FI 
den 16 april 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att ledamöterna från SD inte deltar i beslutet.  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 20 (82) 
   
   

§ 16 forts. 
Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från V, MP och FI deltar inte i beslutet med hänvisning till yttrandet från V, 
MP och FI den 16 april 2020. 

Ledamöterna från SD deltar inte i beslutet. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder  
Kommunstyrelsen 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 21 (82) 
   
   

§ 17   
Tillfällig möjlighet för gymnasieelever hemmahörande i 
Göteborg att hämta ut skollunch/matpaket från kommunala 
grundskolor 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Gymnasielever, hemmahörande i Göteborg, erbjuds hämta skollunch/matpaket från 
kommunala grundskolor i sitt närområde efter anmält intresse. 

Handling 
2020 nr 90. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L), Bosse Parbring (MP), Stina Svensson (FI) och Jenny Broman (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Pernilla Taxén Börjesson (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsanteckning 
Stina Svensson (FI) antecknar som yttrande en skrivelse från V och MP den 6 april 2020 i 
kommunstyrelsen. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsnämnden 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Grundskolenämnden 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 22 (82) 
   
   

§ 18 0748/20 
Tillfällig reducering av avgift för upplåtelse av offentlig plats 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Avgifter för reducering av upplåtelse av offentlig platsmark för försäljningsändamål 
enligt punkt A, bilaga 1 till kommunfullmäktiges beslut §11 den 23 januari fastställs 
till 0 (noll) kronor för maj och juni månad 2020 i enlighet med trafiknämndens 
förslag. 

2. Trafiknämnden bemyndigas, dock längst till den 31 december 2020, att förlänga 
beslut om reducerade avgifter.   

Handling 
2020 nr 91. 

Protokollsanteckning 
Martin Wannholt (D) antecknar som yttrande en skrivelse från (D) den 15 april 2020 i 
kommunstyrelsen. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafiknämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 23 (82) 
   
   

§ 19 0443/20 
Antagande av detaljplan för stadsutveckling vid Olof 
Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo, en del av 
BoStad2021 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom stadsdelen Högsbo, 
upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 november 2019, antas. 

Handlingar 
2020 nr 66. 
Yrkande från SD den 14 april 2020. 

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L), Stina Svensson (FI), Martin Wannholt (D),  
Emmali Jansson (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till yrkandet från SD den 14 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 24 (82) 
   
   

§ 20 1401/19 
Avslut av projekt linbana samt ställningstaganden om 
alternativa kollektivtrafiklösningar till linbanan 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Stadsledningskontorets förslag till beslut under punkt 1–7 i tjänsteutlåtandet 
tillstyrks:  

1) Projekt linbanan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-11-10 § 9, 
ärende Planeringsinriktning för Linbana över älven år 2021, förklaras avslutat.    

2) Stadsdirektören får i uppdrag att i styrelsen för Sverigeförhandlingen förhandla 
fram tilläggsavtal som innebär avslut av objektavtal Linbana centrum  
Järntorget-Wieselgrensplatsen inom Sverigeförhandlingen Ramavtal 7 – Storstad 
Göteborg, samt genomföra nödvändiga justeringar av ramavtalet. Kommunstyrelsen 
får mandat att fatta beslut om tilläggsavtal för justeringar av ramavtal samt avslut av 
berört objektavtal.    

3) Trafiknämnden får i uppdrag att, utifrån sin roll som planavtalspart, begära avslut 
hos byggnadsnämnden för de sex pågående detaljplanerna avseende linbanans 
sträckning, torn och stationer, som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande.   

4) Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med 
trafiknämnden, analysera konsekvenserna av att linbaneprojektet avslutas, samt 
värdera hur pågående detaljplaner inom linbanans influensområde påverkas. 
Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden ska därefter återkomma med en rapport 
till kommunstyrelsen som innehåller förslag på åtgärder som bör vidtas med 
anledning av det nedlagda projektet.   

5) Trafiknämnden får i uppdrag att medverka i Västtrafiks fördjupade utredning av 
alternativa kollektivtrafiklösningar, under förutsättning att regionstyrelsen tar beslut 
om att utredningen ska genomföras, och återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag till genomförande.     

6) Trafiknämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och bolag 
samt Västra Götalandsregionen, skyndsamt återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag till inriktningsbeslut samt genomförandeavtal för objekt spårväg och citybuss 
Frihamnen-Lindholmen. 

7) Trafiknämnden får i uppdrag att hemställa till Västtrafiks styrelse om att 
gemensamt genomföra en utredning om Gropegårdslänken.  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 25 (82) 
   
   

§ 20 1401/19 forts. 
 

2. Stadsledningskontorets förslag till beslut under punkt 8 i tjänsteutlåtandet, att besvara 
trafiknämndens hemställan 2019-12-12 § 461 punkterna 1–4, avstyrks.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att hemställa till Västra Götalandsregionen att Målbild 
Koll2035 genomgår textredigering så att det tydliggörs att linbaneprojektet är avslutat 
och inte längre är del av målbilden.      

4. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antecknar trafiknämndens förslag till 
inriktning för trafiklösningar som ersättning till linbaneförslaget:   

a) Utökad skytteltrafik med elhybridfärjor mellan Lindholmen/Lundbystrand och 
Skeppsbron/Järntorget.  

b) Utökad elbusstrafik till/mellan Lindholmen och Volvo Lundbyområdet.   

c) Tidigareläggning av Lindholmsförbindelse.   

d) Utformning av stadsbana i Lindholmsallén utredningsalternativ som ger prioritet 
och god framkomlighet för bussar.   

e) Utredning av Gropegårdslänken för spårvagn och/eller buss.   

f) Ny gång- och cykelbro över älven, med ett utredningsalternativ som även 
inkluderar busstrafik.   

Handlingar 
2020 nr 56. 
Tilläggsyrkande från MP och FI den 16 april 2020. 

Yrkanden 
Mariya Voyvodova (S) och Henrik Munck (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) yrkar i första hand bordläggning och i andra 
hand bifall till tilläggsyrkandet från MP och FI den 16 april 2020. 

Johanna Eliasson (V) yrkar bifall till förslaget från V i kommunstyrelsen.  

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Toni Orsulic (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 26 (82) 
   
   

§ 20 1401/19 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på kommunstyrelsens förslag samt Johanna 
Eliassons, Björn Tidlands och Toni Orsulics yrkanden och finner att kommunstyrelsens 
förslag bifallits. 

Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP och FI och finner att det avslagits. 

Reservation 
Ledamöterna från V reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafiknämnden 
Byggnadsnämnden 
Västra Götalandsregionen 
Stadsdirektören 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 27 (82) 
   
   

§ 21 1859/17 
Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron  
 

Beslut 
Enligt yrkande från MP, V, FI och D: 

Ärendet återremitteras till styrelsen i Göteborgs Stads Parkerings AB för att inhämta en 
uppdaterad ekonomisk kalkyl, en riskbedömning och ett antal förtydliganden avseende 
kajgaraget. 

Handlingar 
2020 nr 72. 
Återremissyrkande från MP, V, FI och D den 16 april 2020. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Axel Josefson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Martin Wannholt (D), Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (FI) och  
Emmali Jansson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till Göteborgs Stads Parkerings 
AB i enlighet med yrkandet från MP, V, FI och D den 16 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande 
idag och finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera (minoritetsåterremiss) 
ärendet i enlighet med yrkandet från MP, V, FI och D den 16 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads Parkering AB (minoritetsåterremiss) 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 28 (82) 
   
   

§ 22 0407/19 
Utredningen om framtida huvudmannaskap för Stora Teatern 
samt kulturnämndens hemställan om att utöka uppdraget 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Inriktningen för utredningsuppdraget ska beakta samtliga punkter i kulturnämndens 
hemställan, med uppdragsformulering enligt tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen 
samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D. 

Handling 
2020 nr 57. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden 
Göteborgs Stadshus AB 
Higab AB 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 29 (82) 
   
   

§ 23 1403/19 
Hemställan från Business Region Göteborg AB om ökad 
ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Hemställan från Business Region Göteborg AB att öka nuvarande aktieägartillskott till 
Sahlgrenska Science Park, godkänns. 

Handling 
2020 nr 72. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Business Region Göteborg AB 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 30 (82) 
   
   

§ 24 1411/19 
Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas.  

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att samordna genomförandet av planen.  
3. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-04-10 § 230 till fastighetsnämnden att ta fram en 

reviderad plan mot hemlöshet förklaras fullgjort.  
4. En deluppföljning av planens måluppfyllelse delges kommunstyrelsen under första 

kvartalet 2021.   

Handling 
2020 nr 24. 

Yrkanden 
Aslan Akbas (S), Kristina Bergman Alme (L), Jenny Broman (V), Stina Svensson (FI) 
och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Social resursnämnd 
Fastighetsnämnden 
Förvaltnings AB Framtiden 
Boplats Göteborg AB 
Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Nämnden för inköp och upphandling 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 31 (82) 
   
   

§ 25 1028/19 
Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas och genomförandet sker i den takt som 
nämnder och styrelser bedömer möjligt.  

2. Planägaren får i uppdrag att följa upp planen vid ett tillfälle under planperioden. 
Uppföljningen ska ske enligt planens upplägg.  

3. Uppdrag givet i budget 2018 till social resursnämnd att ta fram en plan med 
utgångspunkt i Göteborgs Stads program för en jämlik Stad 2018-2026 förklaras 
fullgjort. 

Handling 
2020 nr 59. 

Yrkanden 
Kristina Bergman Alme (L), Marina Johansson (S), Bosse Parbring (MP),  
Bettan Andersson (V), Stina Svensson (FI) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen i 
enlighet med yrkandet från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande 
idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 32 (82) 
   
   

§ 26 1009/19 
Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

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. 

Handling 
2020 nr 55. 

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L), Kristina Norén Lallo (KD), Stina Svensson (FI),  
Bosse Parbring (MP), Jenny Broman (V) och Kristina Tharing (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jessica Blixt (D) och Admir Ramadanovic (S) yrkar bifall till förslaget från S och D i 
kommunstyrelsen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från S och D i kommunstyrelsen och 
tilläggsyrkandet från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsens förslag och förslaget från  
S och D i kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. 

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

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 mars 2020 i 
kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Ledamöterna från S reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 33 (82) 
   
   

§ 26 1009/19 
Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 34 (82) 
   
   

§ 27 0380/20 
Redovisning av uppdrag att ändra i avfallstaxan för fria besök 
vid återvinningscentraler   
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till ändring av avfallstaxan från sex till tolv 
fria besök tillstyrks och gäller från den 1 juni 2020.   

2. Kretslopp och vattennämnden ska senast den 30 juni 2021 återkomma med en 
utvärdering av tolv fria besök samt de åtgärder som vidtagits för att minska de risker 
nämnden har identifierat med helt fria besök. 

Handling 
2020 nr 65. 

Yrkanden 
Emmly Bönfors (C) och Björn Tidland (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Emmali Jansson (MP), Erik Norén (V), Stina Svensson (FI) och Roshan Yigit (S) yrkar 
bifall till förslaget från V, MP och S i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 35 (82) 
   
   

§ 28 0950/18 
Redovisning av uppdrag att ta fram en rapport om 
livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Redovisning av uppdrag givet i kommunfullmäktiges budget 2018 att ta fram en rapport 
om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning antecknas och förklaras fullgjort. 

Handling 
2020 nr 69. 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 36 (82) 
   
   

§ 29 0759/19 
Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning samt redovisning av 
uppdrag gällande strategisk samverkan i 
funktionshinderfrågor m.m. 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Uppdrag från kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21 p 3 att i samverkan med 
funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor utreda hur 
ett strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta för fler människor med 
funktionsnedsättning att få anställning i staden förklaras fullgjort.  

2. Uppdrag givet i kommunfullmäktiges budget 2020 att tillsammans med stadens 
samtliga nämnder och styrelser, verka för att Göteborgs program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning genomförs förklaras fullgjort. 

Handling 
2020 nr 68. 

Yrkanden 
Bettan Andersson (V), Karolina Mildgrim (KD), Mariya Voyvodova (S),  
Stina Svensson (FI), Bosse Parbring (MP) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen i 
enlighet med yrkandet från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande 
idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.  

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 37 (82) 
   
   

§ 30 1155/19 
Revidering av styrdokument för finansverksamheten inom 
Göteborgs Stad  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas.  

2. Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad (kommunfullmäktige  
2015-12-03, § 9), i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
upphör att gälla.  

3. Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort 
för Göteborgs Stad (kommunfullmäktige 2015-12-03, § 9), i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla. 

Handling 
2020 nr 67. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 38 (82) 
   
   

§ 31 1426/19 
Uppskjutet införande av taxa för kommunal hälso- och 
sjukvård 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Införande av taxa för kommunal hälso- och sjukvård, enligt kommunfullmäktiges 
budget 2020 skjuts upp från 2020-07-01 till 2021-01-01.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över nuvarande taxekonstruktion. 

Handling 
2020 nr 71. 

Yrkanden 
Karolina Mildgrim (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Bernmar (V) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till förslaget från V, MP och S i 
kommunstyrelsen. 

Marcus Lüthje (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 39 (82) 
   
   

§ 32 0265/20 
Samlingsärende inom uppföljning - återrapportering av 
uppdrag samt uppföljning av styrande program, mars 2020  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag samt uppföljning av 
styrande program, mars 2020 antecknas. 

Handling 
2020 nr 70. 

Yrkanden 
Aslan Akbas (S) och Axel Josefson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
tilläggsyrkande från MP och V i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP och V i kommunstyrelsen och finner att det avslagits. 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 40 (82) 
   
   

§ 33   
Arbete för att Göteborg ska bli en av de 100 klimatneutrala 
städerna i EU 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, i samarbete med kommunstyrelsen, och 
med stöd av berörda nämnder och bolag som ansvarar för stadens miljö- och 
jämlikhetsarbete, driva processen för att Göteborg i samarbete med det strategiska 
innovationsprogrammet Viable Cities ska fungera som testbädd för att ta fram ett så 
kallat KSO-klimatkontrakt. I uppdraget ingår såväl att ta fram underlag som att 
samordna aktörer i staden, utifrån de behov som insatsen kräver. Framtagna underlag 
ska också kunna användas inom ramen för EU-kommissionens nya satsningar i 
forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe, European Green Deal, inom 
området ”Climate neutral and smart cities 2030”. 

2. 700 tkr avsätts för 2020 för att finansiera processen. Finansiering hämtas från 
kommuncentral avsättning benämnd ”Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet”. 

Handling 
2020 nr 75. 

Yrkanden 
Emmly Bönfors (C), Roshan Yigit (S), Stina Svensson (FI) och Karin Pleijel (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsen förslag 
bifallits. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 41 (82) 
   
   

§ 34 0350/20 
Verksamhetsområde 2020 - Göteborgs Stads allmänna 
vattentjänster  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 2020; vatten, spillvatten 
och dagvatten, i enlighet med bilagan i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
2020 nr 54. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 42 (82) 
   
   

§ 35   
Ordningsfråga 
 

Med anledning av den överenskommelse som tagits fram för sammanträdet frågar 
ordföranden om sammanträdet ska fortsätta eller om återstående ärenden ska bordläggas. 

Beslut 
Motionerna under paragraferna 36–61 bordläggs. 

Interpellationerna och frågan under paragraferna 62–71 bordläggs. 

Anmälningsärendena under paragraf 72 antecknas. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 43 (82) 
   
   

§ 36 0324/19 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om 
att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 
nämnder och bolag 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 november 2019, § 39, den 10 december 2019, § 31,  
den 23 januari 2020, § 18, den 20 februari 2020, § 35 och den 19 mars 2020, § 25. 

Handling 
2019 nr 197.  

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 44 (82) 
   
   

§ 37 0801/19 
Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) 
om ett pilotprojekt med reglerat bankkortsystem i Göteborgs 
Stad 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 december 2019, § 36, den 23 januari 2020, § 34, den 20 februari 2020,  
§ 36 och den 19 mars 2020, § 26. 

Handling 
2019 nr 235.  

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 45 (82) 
   
   

§ 38 0716/19 
Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om 
att använda markanvisningen för att säkra 
bostadsförsörjningen 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 december 2019, § 37, den 23 januari 2020, § 35, den 20 februari 2020,  
§ 37 och den 19 mars 2020, § 27. 

Handling 
2019 nr 236.  

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 46 (82) 
   
   

§ 39 0532/19 
Motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att 
utarbeta en plan om att införa sex timmars arbetsdag i 
förskolan 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 december 2019, § 38, den 23 januari 2020, § 36, den 20 februari 2020,  
§ 38 och den 19 mars 2020, § 28. 

Handling 
2019 nr 237.  

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 47 (82) 
   
   

§ 40 0614/19 
Motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljön i 
Gullbergsvass 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 december 2019, § 39, den 23 januari 2020, § 37, den 20 februari 2020,  
§ 39 och den 19 mars 2020, § 29. 

Handling 
2019 nr 238.  

 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 48 (82) 
   
   

§ 41 0763/19 
Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) 
angående sommargågator i Göteborg 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 januari 2020, § 38, den 20 februari 2020, § 40 och den 19 mars 2020,  
§ 30. 

Handlingar 
2019 nr 264. 
Yrkande från D, M, L, C och KD den 23 januari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 49 (82) 
   
   

§ 42 0321/19 
Motion av Emmali Jansson (MP) om att ta fram en 
trähusstrategi för att öka byggnationen i trä 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 januari 2020, § 39, den 20 februari 2020, § 41 och den 19 mars 2020,  
§ 31. 

Handling 
2019 nr 265. 
 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 50 (82) 
   
   

§ 43 0711/19 
Motion av Per Anders Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) 
och Karin Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i 
Göteborg 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 januari 2020, § 40, den 20 februari 2020, § 42 och den 19 mars 2020,  
§ 32. 

Handling 
2019 nr 266. 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 51 (82) 
   
   

§ 44 0880/19 
Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om 
att ta fram en modell för att införa normmedvetet arbetssätt i 
äldreomsorgen 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 januari 2020, § 41, den 20 februari 2020, § 43 och den 19 mars 2020,  
§ 33. 

Handling 
2019 nr 267. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 52 (82) 
   
   

§ 45 0719/19 
Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid 
Göteborgs Stads möten och evenemang 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 44 och den 19 mars 2020, § 34. 

Handling 
2020 nr 15. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 53 (82) 
   
   

§ 46 0979/19 
Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för 
svensk damfotboll vid nationalarenan 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 45 och den 19 mars 2020, § 35. 

Handling 
2020 nr 28. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 54 (82) 
   
   

§ 47 1096/19 
Motion av Jahja Zeqiraj (D) om en handlingsplan för att 
minska de höga sjuktalen i Göteborgs Stads verksamheter 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 46 och den 19 mars 2020, § 36. 

Handling 
2020 nr 29. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 55 (82) 
   
   

§ 48 0713/19 
Motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett 
kommunalt byggbolag 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 47 och den 19 mars 2020, § 37. 

Handling 
2020 nr 30. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 56 (82) 
   
   

§ 49 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 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 48 och den 19 mars 2020, § 38. 

Handlingar 
2020 nr 31. 
Yttrande från FI, V och MP den 20 februari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 57 (82) 
   
   

§ 50 1039/19 
Motion av Åse Victorin (D) om fysisk samt rogivande aktivitet 
i skolan 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 mars 2020, § 39. 

Handlingar 
2020 nr 45. 
 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 58 (82) 
   
   

§ 51 1038/19 
Motion av Åse Victorin (D) om förebyggande och 
hälsofrämjande arbete i skolan 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 mars 2020, § 40. 

Handlingar 
2020 nr 46. 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 59 (82) 
   
   

§ 52 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 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 mars 2020, § 41. 

Handlingar 
2020 nr 47. 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 60 (82) 
   
   

§ 53 0325/19 
Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
tillköp i kollektivtrafiken 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 mars 2020, § 42. 

Handlingar 
2020 nr 48. 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 61 (82) 
   
   

§ 54 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 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 mars 2020, § 43. 

Handlingar 
2020 nr 49. 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 62 (82) 
   
   

§ 55 1332/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att inte anställa 
personer som vägrar handhälsa genom traditionell 
handhälsning 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Handlingar 
2020 nr 60. 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 63 (82) 
   
   

§ 56 1202/19 
Motion av Björn Tidland (SD) om att lägga till programpunkter 
till Göteborgs Stads 400-årsjubileum 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Handlingar 
2020 nr 76. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 64 (82) 
   
   

§ 57 1143/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att säga upp 
hyreskontraktet med Kvibergs marknad 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Handlingar 
2020 nr 77. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 65 (82) 
   
   

§ 58 1037/19 
Motion av Åse Victorin (D) om att utreda IT-utbildningen hos 
pedagoger 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Handlingar 
2020 nr 78. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 66 (82) 
   
   

§ 59 1040/19 
Motion av Åse Victorin (D) om att utveckla och elevers 
finmotoriska förmåga 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Handlingar 
2020 nr 79. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 67 (82) 
   
   

§ 60 1036/19 
Motion av Åse Victorin (D) om en enhetlig skärmpolicy för 
förskola och skola 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Handlingar 
2020 nr 81. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 68 (82) 
   
   

§ 61 0717/19 
Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot 
könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens 
reklamplatser 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Handlingar 
2020 nr 82. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 69 (82) 
   
   

§ 62 0800/19 
Interpellation av Karin Pleijel (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande om Göteborgsmodellen för mindre matsvinn 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 juni 2019, § 45, den 12 september 2019, § 47, den 17 oktober 2019, § 49, 
den 21 november 2019, § 45, den 10 december 2019, § 44, den 23 januari 2020, § 26,  
den 20 februari 2020, § 25 och den 19 mars 2020, § 44. 

Handling 
2019 nr 125. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 70 (82) 
   
   

§ 63 0809/19 
Interpellation av Ingrid Andreae (S) till kommunstyrelsens 
ordförande om ansvaret för unga som varken studerar eller 
arbetar 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 juni 2019, § 46, den 12 september 2019, § 48, den 17 oktober 2019, § 50, 
den 21 november 2019, § 46, den 10 december 2019, § 45, den 23 januari 2020, § 27,  
den 20 februari 2020, § 26 och den 19 mars 2020, § 45. 

Handling 
2019 nr 126. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 71 (82) 
   
   

§ 64 0883/19 
Interpellation av Bettan Andersson (V) till idrotts- och 
föreningsnämndens ordförande angående idrottshall i Backa 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 12 september 2019, § 55, den 17 oktober 2019, § 51, den 21 november 
2019, § 47, den 10 december 2019, § 46, den 23 januari 2020, § 28, den 20 februari 2020, 
§ 27 och den 19 mars 2020, § 46. 

Handling 
2019 nr 142. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 72 (82) 
   
   

§ 65 1095/19 
Interpellation av Jenny Broman (V) till grundskolenämndens 
ordförande angående aktivt skolval 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 oktober 2019, § 44, den 21 november 2019, § 48, den 10 december 2019, 
§ 47, den 23 januari 2020, § 29, den 20 februari 2020, § 28 och den 19 mars 2020, § 47. 

Handling 
2019 nr 177. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 73 (82) 
   
   

§ 66 1238/19 
Interpellation av Bettan Andersson (V) till kommunstyrelsens 
ordförande om genomförandet av Göteborgs Stads plan för 
att förbättra hbtq-personers livsvillkor 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 november 2019, § 51, den 10 december 2019, § 49, den 23 januari 2020, 
§ 31, den 20 februari 2020, § 30 och den 19 mars 2020, § 49. 

Handling 
2019 nr 206. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 74 (82) 
   
   

§ 67 1328/19 
Interpellation av Jörgen Fogelklou (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande angående tips om 
ledningsproblem och avvikelser från regelverk i Göteborgs 
Spårvägar AB 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 december 2019, § 51, den 23 januari 2020, § 32, den 20 februari 2020,  
§ 31 och den 19 mars 2020, § 50. 

Handling 
2019 nr 246. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 75 (82) 
   
   

§ 68 0304/20 
Interpellation av Jenny Broman (V) till kommunstyrelsens 
ordförande angående nedskärningar i socialtjänsten 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 januari 2020, § 43, den 20 februari 2020, § 32 och den 19 mars 2020,  
§ 51. 

Handling 
2019 nr 272. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 76 (82) 
   
   

§ 69 0412/20 
Fråga av Emmali Jansson (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande angående ett pilotprojekt för att stimulera 
fossilfritt byggande 
 

Beslut 
Frågan bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 33 och den 19 mars 2020, § 52. 

Handling 
2020 nr 19. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 77 (82) 
   
   

§ 70 0389/20 
Interpellation av Jenny Broman (V) till kommunstyrelsens 
ordförande angående effektivisering som berör personalen i 
välfärden 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 34 och den 19 mars 2020, § 53. 

Handling 
2020 nr 16. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 78 (82) 
   
   

§ 71 0552/20 
Interpellation av Jenny Broman (V) till grundskolenämndens 
ordföranden angående nedskärningar i skolan 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 14 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 mars 2020, § 55. 

Handling 
2020 nr 51. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 79 (82) 
   
   

§ 72   
Förteckning över anmälningsärenden  
 

Beslut 
Antecknas. 

 

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 har följande skrivelse 
inkommit till kommunfullmäktige 

Skrivelse 
2020-03-11 Rapport - Uppföljning Attraktiv hemtjänst, (tillhör handling 2020 nr 70) 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 80 (82) 
   
   

BILAGA 1 
 

Närvarobilaga                                                                        Mötesdatum 2020-04-16
 

Plats Ledamot/Ersättare  Parti                               Ankom-Utgick 

1 Rhedin, Anneli  (Ordförande) M                                    14:34-18:52 

2 Gustafsson, Pär  (1:e v Ordf) L                                     14:36-18:52 

3 Eriksson, Håkan  (2:e v Ordf) V                                     14:44-18:52 

61 Akbas, Aslan  S                                     14:51-17:01 

61 Akbas, Aslan  S                                     17:01-18:52 

8 Andersson, Bettan  V                                     14:54-17:53 

8 Andersson, Bettan  V                                     17:54-18:52 

56 Attenius, Jonas  S                                     15:01-18:52 

16 Bergman Alme, Kristina  L                                     14:57-18:52 

65 Bergström, Torkel  D                                     17:36-18:52 

10 Bernmar, Daniel  V                                     14:55-17:01 

10 Bernmar, Daniel  V                                     17:01-18:52 

54 Blixt, Jessica  D                                     15:00-18:52 

46 Bringsoniou, Sofi, Eriksson, Anneli S                                     14:59-18:52 

9 Broman, Jenny  V                                     14:59-17:47 

9 Broman, Jenny  V                                     17:47-18:52 

36 Bäck, Kalle, Norén Lallo, Kristina KD                                  14:59-18:52 

31 Bönfors, Emmyly  C                                     14:58-18:52 

68 Danielsson, Peter D                                     15:00-18:52 

33 Darvik, Axel  L                                     15:01-18:52 

20 Eliasson, Johanna  V                                     14:57-18:52 

32 Flyborg, Eva  L                                     14:42-16:11 

17 Fogelgren, Ann Catrine  L                                     14:57-18:52 

73 Fogelklou, Jörgen  SD                                  14:54-18:52 

27 Gyllenwaldt, Sofie  M                                    14:46-18:52 

52 Hammarstrand, Anna Karin  D                                     15:01-18:52 

75 Hätting, Christer, Femrell, Krista  SD                                  14:59-18:52 

38 Jansson, Emmali  MP                                  14:59-17:20 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 81 (82) 
   
   

38 Jansson, Emmali  MP                                  17:22-18:52 

57 Johansson, Marina  S                                     14:57-18:52 

5 Josefson, Axel  M                                    14:53-18:52 

74 Kjaerbeck, Agneta  SD                                  15:01-17:44 

74 Kjaerbeck, Agneta  SD                                  17:44-18:52 

47 Lindberg, Karin  D                                     15:02-18:52 

67 Lindgren Karlsson, Birgitta  D                                     15:00-18:52 

34 Mildgrim, Karolina  KD                                  14:59-18:26 

34 Mildgrim, Karolina  KD                                  18:26-18:52 

7 Miskovsky, Nina  M                                    15:01-17:42 

53 Munck, Henrik D                                     15:04-17:34 

24 Norén, Erik  V                                     14:46-18:52 

18 Odenjung, Helene  L                                     14:58-18:52 

11 Orsulic, Toni  M                                    15:00-18:52 

40 Parbring, Bosse  MP                                  14:50-18:52 

37 Pleijel, Karin  MP                                  14:56-17:01 

37 Pleijel, Karin  MP                                  17:07-18:52 

76 Ragnarsson, Rasmus, Silvén, Anna SD                                  15:04-18:52 

63 Ramadanovic, Admir  S                                     14:53-18:07 

63 Ramadanovic, Admir  S                                     18:07-18:52  

15 Ransgård, Jonas  M                                    14:58-18:52 

81 Rud Pedersén, Amalia  S                                     14:58-18:52  

78 Shafik, Reger, Moberg, Anders S                                     14:53-17:02 

78 Shafik, Reger, Moberg, Anders S                                     17:02-18:52 

70 Stafrén, Yvonne, Lüthje, Marcus SD                                  15:03-18:52 

12 Sundberg, Anders  M                                    14:50-18:52 

26 Svensson, Anders M                                    18:14-18:52 

42 Svensson, Stina  FI                                    14:55-18:52 

71 Taxén Börjesson, Pernilla  SD                                  15:00-17:34 

14 Tharing, Kristina  M                                    14:57-18:52 

72 Tidland, Björn  SD                                  15:42-18:52 

60 Voyvodova, Mariya  S                                     14:57-17:01 

60 Voyvodova, Mariya  S                                     17:01-18:52 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-16 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 82 (82) 
   
   

55 Wannholt, Martin  D                                     15:00-18:52 

44 Yigit, Roshan  S                                     14:57-18:20 

44 Yigit, Roshan  S                                     18:20-18:52 

50 Öjeskär, Veronica  D                                     14:43-18:52 

83 Lann, Elisabet * KD                                  15:01-18:52 
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