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Tid: 9:30–12:10  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 234-287 

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

Tjänstgörande ersättare 
Via Teams: Jenny Broman (V) 

Övriga ersättare 
Via Teams: Nina Miskovsky (M), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Elisabet Lann (KD), 
Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Lina Isaksson, via Teams: Christina Hofmann, Mathias 
Sköld 
 
Via Teams, §§ 234-238: Jonas Kinnander, Erica Farberger, Lisbeth Nilsson, Tina 
Liljedahl-Scheel, Sofia Kodelja, Johannes Hulter, Gustav Öberg, Josef Akar, Ruben 
Malmström, Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, Anna-Klara 
Behlin, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Yvonne 
Lundberg, Carina Bulic, Martin Jordö, Susanne Wirdemo, Caroline Karlsson, Jeta Ibishi, 
Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granquist, Ann Catrine Fogelgren, Fredrik 
Lundgren, Sara Morshedi, Emma Dolderer, Alexandra Stenlund, Kristoffer Filipsson, 
Erik Palmgren, Miriam Lilja, Dan-Ove Marcelind, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, 
Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Clara Thulin, Bengt Bivall, Sven 
Andersson, Lisa Nöjd, Charlotte Nätstrand, Cecilia Bokenstrand, Babbs Edberg 
 
Via Teams, §§ 239-287: Erika Farberger, Christina Terfors, Josef Akar, Gustav Öberg, 
Ruben Malmström, Sofia Kodelja, Klara Holmin, Max Reijer, Klas Eriksson, Anna-Klara 
Behlin, Alice Vernersson, Jennifer Hankins, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Yvonne 
Lundberg, Carina Bulic, Martin Jordö, Caroline Karlsson, Susanne Wirdemo, Louise 
Isberg, Jeta Ibishi, Jasmin Usta, Birgitta Granquist, Ann Catrine Fogelgren, Sara 
Morshedi, Abraham Staifo, Emma Dolderer, Alexandra Stenlund, Kristoffer Filipsson, 
Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Miriam Lilja, Marcus Silbo, Timothy Treville, 
Agneta Kjaerbeck, Björn Tidland, Stina Svensson, Clara Thulin 
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Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
 

 

 

  

Sekreterare 
 
_________________________ 
Mathias Sköld  

 

Ordförande 
 
_________________________ 
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Justerande 
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§ 234   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ett förnyat upprop förrättades efter § 238. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 235   
Val av justerare 

Beslut 
Karin Pleijel (MP) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 236   
Stadens arbete med Coronaviruset – vaccinationsläget   

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Tina Liljedahl-Scheel lämnar en lägesrapport om vaccination av personal. 

Eva Hessman lämnar en information under följande rubriker: 

• Planering av fortsatt hantering av Covid-19 under vår/sommar 2021 
- Bakgrund 
- Förutsättningar 
- Planerade anpassningar inför sommaren 2021 
- Rapportering till kommunstyrelsen 
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§ 237 0263/20 
Göteborgs Stads årsredovisning 2020  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Verksamheten i stadens bolag under 2020 har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Årsredovisningen för 2020, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 mars 2021. 
Återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 
Yttrande från MP och V den 30 mars 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från D  
den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från D och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från D.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 
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§ 237 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens bolag  
Skrivelse nr 51 till kommunfullmäktige  
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§ 238   
Granskning av Göteborgs Stads nämnder och styrelser samt 
räkenskaper och bokslut 2020   

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Lisa Nöjd från stadsrevisionen lämnar en information under följande rubriker: 

• Granskning av verksamhetsåret 2020 
• Kommunstyrelsen granskning 2020 

- Grundläggande granskning 
- Kriskommunikation 
- Uppsiktsplikten 
- Uppföljning 
- Fördjupade granskningar med beröring på kommunstyrelsen (avrapporterande 

den 24 november 2020). 

Charlotte Nätstrand från stadsrevisionen lämnar en information under följande rubriker: 

• Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 2020 
• Granskning 2020 

- God ekonomisk hushållning 
- God ekonomisk hushållning – verksamhetsmål 
- Bedömning verksamhetsmål 
- God ekonomisk hushållning – finansiella mål 
- Bedömning finansiella mål 
- Årsredovisning och räkenskaper 
- Bedömning årsredovisning och räkenskaper 
- Sammanfattande bedömning 

Cecilia Bokenstrand, revisionsdirektör stadsrevisionen, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Årsredogörelse för 2020 
• Nämnder som får kritik 

- Grundskolenämnden 
- Nämnden för Intraservice 

• Granskning i nämnder och bolag 
- Fördjupad granskning som avrapporterats under året 
- Stadsrevisionen har också granskat 
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§ 239 0264/20 
Kompletterande uppföljning december 2020  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 mars 2021. 
Yrkande från D den 26 mars 2021. 
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§ 240 1659/20 
Redovisning av uppdrag till kulturnämnden att återkomma 
med förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska 
indexjusteras inför 2022 års budgetprocess  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-12 § 10 till kulturnämnden, att återkomma 
med förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska indexjusteras inför 2022 års 
budgetprocess, förklaras fullgjort. 

2. Kulturnämndens förslag till taxekonstruktion, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

3. Kulturnämnden ska under 2021 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
hur ”uthyrning av konferenslokaler”, ”visningar och externa föreläsningar” samt 
”specialistuppdrag” ska indexeras.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 31 mars 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD i kulturnämnden  
den 14 december 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Grith Fjeldmose (V) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m.fl. yrkande 
bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 31 mars 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 52 till kommunfullmäktige 
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§ 241 0431/21 
Revidering av förskolenämndens, utbildningsnämndens, 
samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningens 
reglementen avseende bland annat ny lagstiftning och vissa 
kommunövergripande frågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för Göteborgs Stads förskolenämnd, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Reglemente för Göteborgs Stads utbildningsnämnd, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

3. Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning, i 
enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 53 till kommunfullmäktige 
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§ 242 1396/17 
Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på 
kommunstyrelsens återremiss avseende remittering gällande 
en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring 
personalförmåner 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 januari 2021. 
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§ 243 0532/21 
Göteborgs Stads föreskrift enligt begränsningsförordningen 
om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 
kommunen 

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

Kommunstyrelsen hemställer till park- och naturnämnden att, i samarbete med relevanta 
nämnder, skyndsamt genomföra åtgärder i linje med detta yrkande, för att förebygga 
trängsel på sådana särskilda platser som omfattas av rubricerad förordning. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 
kommunen enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, i enlighet med 
bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 30 mars 2021. 
Yttrande från V och MP den 30 mars 2021. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 mars 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 54 till kommunfullmäktige 
Park- och naturnämnden 
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§ 244 0110/20 
Årlig översyn av styrande dokument 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads styrande dokument, i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, upphör och arkiveras efter genomförd aktualitetsprövning 2020. 

2. Göteborgs Stads styrande dokument, i enlighet med bilaga 5 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, justeras och godkänns.  

3. Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor förlängs till och 
med 2022-12-31.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-09-10 § 27, punkt 2 om revidering av  
Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor så att de mål som i 
dag ägs av stadsdelsnämnd eller social resursnämnd tilldelas annan ansvarig nämnd, 
förklaras fullgjort.  

5. Reglemente för Göteborgs Stads socialnämnd Centrum i enlighet med bilaga 6 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

6. Reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd i enlighet med 
bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

7. Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd i enlighet med bilaga 8 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 187. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2021. 
Yrkande från SD den 25 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 12 mars 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 25 mars 2021. 

Jonas Attenius (S), Grith Fjeldmose (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 25 mars 2021 och 
tilläggsyrkande från D den 12 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från D den 12 mars 2021. 
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§ 244 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från D och finner att Jonas Attenius m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets 
förslag bifallits. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 55 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 16 (76) 
   
   

§ 245 1660/20 
Antagande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från MP, V och S den 26 mars 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom 
stadsdelen Järnbrott, upprättad 2019-11-26 och reviderad 2020-12-15, antas.  

2. Trafiknämnden får i uppdrag att säkerställa att trafiklösningarna utformas trafiksäkert 
för gående och cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och 
säker passage. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 188. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2021. 
Yrkande från SD den 12 mars 2021. 
Återremissyrkande från D den 12 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 12 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från MP, V och S den 26 mars 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från MP, V och S den 26 mars 2021 samt avslag på yrkande från SD  
den 12 mars 2021, tilläggsyrkande från D den 12 mars 2021 och återremissyrkande från D 
den 12 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från 
D den 12 mars 2021 och i andra hand bifall till tilläggsyrkande från D den 12 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 12 mars 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, 
tilläggsyrkande från MP, V och S den 26 mars 2021 och tilläggsyrkande från D  
den 12 mars 2021 samt avslag på yrkande från SD den 12 mars 2021 och 
återremissyrkande från D den 12 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från D och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 
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§ 245 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från D.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (11). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (2). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Jörgen Fogelklous yrkande och finner att Karin 
Pleijels m.fl. yrkande bifallits. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkandet  
från D.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jörgen 
Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) röstar  
Nej (7). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP, V och S och finner att det bifallits. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 245 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 56 till kommunfullmäktige 
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§ 246 0437/21 
Revidering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
delegationsordning  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsen överlåter tillsvidare beslutanderätt i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Beslut som fattas med stöd av sådan 
delegation och som inte endast utgör verkställighetsåtgärd, ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen medger tillsvidare att stadsdirektören i sin tur uppdrar åt annan 
anställd inom staden att besluta i stadsdirektörens ställe genom vidaredelegation. 
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till stadsdirektören, som i 
sin tur anmäler besluten till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-20 § 13 p 1, reviderat 2020-03-19 § 23, avseende 
överlåtelse av beslutanderätt upphävs. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 191. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2021. 
Återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Grith Fjeldmose (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras 
enligt yrkande från D den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från D och finner att det avslagits. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (76) 
   
   

§ 246 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Stadsdirektören 
Styrande dokument 
Skrivelse nr 57 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (76) 
   
   

§ 247 0405/21 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads kommunstyrelse, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 192. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 februari 2021. 
Återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 26 mars 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 26 mars 2021 samt avslag på återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återemitteras enligt 
yrkande från D den 26 mars 2021. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från MP och V  
den 26 mars 2021 och återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från D och finner att det avslagits. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från  
MP och V och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (76) 
   
   

§ 247 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från 
MP och V.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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). 

Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
röstar Nej (3). 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 58 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (76) 
   
   

§ 248 0632/19 
Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 
2021–2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024, i enlighet 
med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-06-12 § 498 till stadsledningskontoret att upprätta 
en strategisk plan för ett åldersvänligt Göteborg, förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 195. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2020, reviderat den 12 februari 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 12 mars 2021. 
Återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från D den 26 mars 2021 och i andra hand bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från SD den 12 mars 2021. 

Jessica Blixt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från D  
den 26 mars 2021. 

Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på återremissyrkande från D  
den 26 mars 2021 och tilläggsyrkande från SD den 12 mars 2021.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från D och finner att det avslagits. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (76) 
   
   

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 59 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (76) 
   
   

§ 249 0257/21 
Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 avseende 
uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, 
trafiknämnden och stadsdelsnämnder 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 149 och den 17 mars 2021, § 200.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 3 mars 2021. 
Yrkande från SD den 10 mars 2021. 
Yrkande från D den 26 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 26 mars 2021. 
Yttrande från V och MP den 16 mars 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (76) 
   
   

§ 250 0389/21 
Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till 
styrning och organisation i utvecklingsområden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 151 och den 17 mars 2021, § 202.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 februari 2021. 
Yrkande från SD den 26 februari 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (76) 
   
   

§ 251 0388/21 
Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda 
stiftelse för utvecklingsområden  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 152 och den 17 mars 2021, § 203.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 februari 2021. 
Yttrande från SD den 2 mars 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (76) 
   
   

§ 252   
Yrkande från S och D angående att stärka lokalstrukturen i 
stadens bestånd  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 164 och den 17 mars 2021, § 207.  

Handlingar 
Yrkande från S och D den 24 februari 2021, reviderat den 15 mars 2021. 
Yrkande från SD den 26 mars 2021. 
Yttrande från SD den 12 mars 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (76) 
   
   

§ 253   
Yrkande från V och MP om krispaket mot mäns våld mot 
kvinnor och andra former av våld i nära relationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D den 26 mars 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet i 
staden. Hur fördelas resurserna mellan förebyggande insatser respektive akutinsatser. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och komma med förslag på eventuella 
behov av tillskjutande resurser avseende stadens insatser för våldsprevention. Utfall 
och resultat ur ett individperspektiv ska även belysas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 208. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 8 mars 2021. 
Yrkande från D den 26 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 26 mars 2021. 
Yttrande från S den 30 mars 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) yrkar bifall till 
yrkande från V och MP den 8 mars 2021 och avslag på yrkande från D den 26 mars 2021. 

Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till 
yrkande från D den 26 mars 2021. Vidare yrkar Marina Johansson (S) avslag på yrkande 
från V och MP den 26 mars 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 8 mars 2021 
och yrkande från D den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jessica Blixts m.fl. yrkande 
om bifall till yrkandet från D bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Jessica 
Blixts m.fl. yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att det egna yrkandet om avslag antagits 
som motförslag i huvudvoteringen. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (76) 
   
   

§ 253 forts   
Omröstning om motförslag i huvudvoteringen 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om avslag och 
Nej för bifall till yrkandet från V och MP.”  

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (4). 

Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
röstar Nej (3). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) avstår från att rösta (6). 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på yrkandet från D.” 

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

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Nej (4). 

Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
avstår från att rösta (3). 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 26 mars 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 60 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (76) 
   
   

§ 254   
Yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD angående 
riktade stödåtgärder med anledning av den nya 
skatteprognosen  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 17 mars 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos genererar drygt 500 mnkr. Dessa 
medel inte budgeterade och kan därmed användas för att förstärka verksamheten 
under året. Skattemedlen fördelas tillfälligt för 2021 för att förstärka kommunbidraget 
enligt nedanstående för år 2021. Eventuell permanent justering sker genom ordinarie 
budgetprocess med hänvisning till bland annat budgetuppdrag om 
resursfördelningsmodellen. 

a. Socialnämnd Nordost 60 mnkr 
b. Socialnämnd Sydväst 70 mnkr 
c. Socialnämnd Hisingen 25 mnkr 
d. Nämnden för Funktionsstöd 150 mnkr 
e. Business Region Göteborg AB tilldelas 8 mnkr, Göteborg & Co AB tilldelas 

10 mnkr och Citysamverkan tilldelas 2 mnkr för utökade satsningar på 
näringslivet. 

f. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tilldelas 20 mnkr för att 
samordna arbetet med, och utöka antalet sommarjobb.   

2. Central avsättning på 35 mnkr görs för avrop av Socialnämnderna för att ytterligare 
förstärka och utveckla stadens trygghetsarbete 2021.  

3. En kommuncentral pott på 30 mnkr avsätts för avrop av grundskolenämnd och 
utbildningsnämnd för att bekosta sommarlovskort i kollektivtrafiken för stadens 
skolungdomar för 2021. 

4. Utdelningsnivån från bolagen justeras ner med 90 mnkr som reserveras för att möta 
eventuella nedskrivningar av Göteborgs Stadshus AB resultatnivå för år 2021. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda vilka 
lärdomar som kan dras av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som 
har skett med anledning av pandemin. Utredningen ska föreslå vilka delar som 
eventuellt kan implementeras i ordinarie arbetsprocesser. Uppdraget ska främst ske 
inom social- och funktionshinderområdet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 209. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (76) 
   
   

§ 254 forts   
Handlingar 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 17 mars 2021. 
Yrkande från V och MP den 26 februari 2021. 
Yrkande från SD den 26 mars 2021. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall 
till yrkande från M, L, C och S den 17 mars 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) och 
Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från V och MP den 26 februari 2021 och yrkande 
från SD den 26 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 26 mars 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 26 februari 2021 och avslag på yrkande från M, L, C och S den 17 mars 2021 och 
yrkande från SD den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts m.fl. 
yrkande om bifall till yrkandet från M, L, C och S bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 mars 2021. 

Reservationer 
Grith Fjeldmose (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 61 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (76) 
   
   

§ 255   
Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om 
bättre samnyttjande av lokaler för att minska klimatpåverkan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 24 mars 2021 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden och lokalnämnden får i 
uppdrag att tillsammans öka graden av samnyttjande av stadens lokaler. 

Handlingar 
Yrkande från S, D, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 24 mars 2021. 
Yttrande från SD den 30 mars 2021. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 24 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 62 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (76) 
   
   

§ 256 0315/21 
Bokslutsberedning avseende 2020 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (76) 
   
   

§ 257 0440/21 
Hemställan från Business Region Göteborg AB om medel 
från kommunfullmäktiges budget 2021 särskild budgetpost  

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

Hemställan från Business Region Göteborg AB avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 31 mars 2021. 
Yttrande från MP och V den 30 mars 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall 
till yrkande från M, L, C och S den 31 mars 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) yrkar avslag på hemställan från Business 
Region Göteborg AB och yrkande från M, L, C och S den 31 mars 2021 med hänvisning 
till yttrandet från MP och V den 30 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m.fl. yrkande 
bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 mars 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Business Region Göteborg AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (76) 
   
   

§ 258 0604/20 
Redovisning av uppdrag gällande hur stadens arbete med 
funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (76) 
   
   

§ 259 0434/21 
Ansökan och fördelning av statsbidrag till kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Ansökan om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för 
insatser, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, görs hos 
Delegationen mot segregation.  

2. Förslag på fördelning av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta 
områden, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (76) 
   
   

§ 260 0355/20 
Remittering av Göteborgs Stads trygghetsskapande och 
brottsförebyggande program 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt punkt 2 i återremissyrkande från 
V, MP och S: 

Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets förslag 
till Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program, i enlighet med 
bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, till utsedda remittenter, i enlighet 
med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med tillägget av de remittenter 
som framgår av punkt 2 i återremissyrkande från V, MP och S, med begäran om yttrande 
senast 2021-09-10. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2021. 
Återremissyrkande från V, MP och S den 24 mars 2021, reviderat den 29 mars 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och Marina Johansson (S) yrkar att ärendet 
ska återremitteras enligt yrkande från V, MP och S den 24 mars 2021, reviderat  
den 29 mars 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på återremissyrkande från V, MP och S den 24 mars 2021, reviderat den 29 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och beslutssats 2 i 
återremissyrkande från V, MP och S den 24 mars 2021, reviderat den 29 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från V, MP och S och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från V, MP och S.” 

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

Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) röstar Nej (6). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (76) 
   
   

§ 260 forts 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på Martin Wannholts 
yrkande om bifall till beslutssats 2 i återremissyrkande från V, MP och S och finner att 
det bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (76) 
   
   

§ 261 0479/21 
Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens 
lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2021. 
Yttrande från SD den 26 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (76) 
   
   

§ 262 0383/21 
Hemställan till kommunstyrelsen från socialnämnd Sydväst 
om utökat kommunbidrag  

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

Hemställan från socialnämnd Sydväst avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 31 mars 2021. 
Yttrande från MP och V den 30 mars 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) yrkar avslag på hemställan från socialnämnd 
Sydväst och yrkande från M, L, C och S den 31 mars 2021 med hänvisning till yttrandet 
från MP och V den 30 mars 2021. 

Martin Wannholt (D), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till yrkande från M, L, C och S den 31 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts m.fl. 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 mars 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnd Sydväst 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (76) 
   
   

§ 263 1670/20 
Förslag till områden för LOV3-ansökningar  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stadsledningskontorets förslag på nedanstående geografiska platser i centrala 
Göteborg som lämpar sig som förordnandeområden för ordningsvakter enligt 3 § 
lagen (1980:578) om ordningsvakter godkänns. 
- Nordstaden 
- Lilla Bommen 
- Nordstans norra entré 
- Drottningtorget och Norra Hamngatan 
- Innanför Vallgraven öster om Västra Hamngatan 
- Kungsportsavenyn med omnejd 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att ansökan sker om förordnande 
av ordningsvakt enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter avseende de områden 
som framgår av punkt 1 ovan. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med Polismyndigheten och 
socialförvaltningarna, löpande hantera befintliga områden och ombesörja att 
ytterligare ansökningar görs inom ramen för anvisad finansiering i 
kommunfullmäktiges budget. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 mars 2021. 
Yrkande från V och MP den 24 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 25 mars 2021. 
Yttrande från S den 31 mars 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 24 mars 2021 och avslag på tilläggsyrkande från SD den 25 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från SD den 25 mars 2021 samt avslag på yrkande från  
V och MP den 24 mars 2021. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från V och MP den 24 mars 2021 
och tilläggsyrkande från SD den 25 mars 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (76) 
   
   

§ 263 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
SD och finner att Jonas Attenius m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets 
förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Jonas Attenius m.fl. yrkande om bifall 
till stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Jenny Bromans yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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). 

Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
röstar Nej (3). 

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (10). 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 mars 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (76) 
   
   

§ 264   
Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället 
för Karolina Mildgrim (KD) som avsagt sig 

Beslut 
Till representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Karolina Mildgrim (KD) 
för tiden till och med 2022 utses Kalle Bäck (KD).  

Protokollsutdrag skickas till 
Kalle Bäck 
Kontaktforum för studentfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (76) 
   
   

§ 265 1308/20, 1312/20 
Redovisning av uppdrag om kartläggning och bekämpning av 
klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med 
rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet   

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 210. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 januari 2021. 
Yrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 mars 2021. 
Yrkande från V och MP den 24 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 25 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (76) 
   
   

§ 266 0419/21 
Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom 
Göteborgs Stad   

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

Det extra statsbidrag till skolväsendet i Göteborg fördelas enligt följande: 
a) Förskolenämnden tilldelas 4 miljoner kronor 
b) Grundskolenämnden tilldelas 6,5 miljoner kronor 
c) Utbildningsnämnden tilldelas 30 miljoner kronor  
d) Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tilldelas 10 miljoner 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 211. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2021. 
Yrkande från MP och V den 12 mars 2021. 
Yrkande från SD den 12 mars 2021. 
Yrkande från M, L, C, D och S samt särskilt yttrande från KD den 31 mars 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) yrkar bifall till 
yrkande från MP och V den 12 mars 2021 och avslag på yrkande från SD  
den 12 mars 2021 och yrkande från M, L, C, D och S den 31 mars 2021. 

Jessica Blixt (D), Axel Darvik (L), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
yrkar bifall till yrkande från M, L, C, D och S den 31 mars 2021. Vidare yrkar Axel 
Darvik (L) och Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från MP och V den 12 mars 2021 
och yrkande från SD den 12 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 12 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jessica Blixts m.fl. yrkande 
bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 mars 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (76) 
   
   

§ 266 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (76) 
   
   

§ 267 1649/20 
Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Social resursnämnds förslag på Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering översänds 
till miljö- och klimatnämnden för revidering med hänvisning till vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 212. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2021. 
Yrkande från D den 26 mars 2021. 
Yttrande från SD den 12 mars 2021. 
Yttrande från MP den 30 mars 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V), Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S) och 
ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från D den 26 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jenny Bromans m.fl. 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 12 mars 2021. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (76) 
   
   

§ 268 0415/21 
Redogörelse för vissa personalförhållanden och 
förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 
och 2020 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redogörelse för uppdrag från kommunstyrelsen 2020-11-11, § 927, gällande 
omständigheter kring personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- oh 
familjeomsorgen 2019 och 2020 antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 165 och den 17 mars 2021, § 214.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 februari 2021. 
Yrkande från V och MP den 26 februari 2021, reviderat den 3 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 11 mars 2021. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 31 mars 2021. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från D den 11 mars 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 26 februari 2021, reviderat den 3 mars 2021 och avslag på tilläggsyrkande från D  
den 11 mars 2021. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från V och MP  
den 26 februari 2021, reviderat den 3 mars 2021 och tilläggsyrkande från D  
den 11 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från D 
och finner att Jessica Blixts m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag 
bifallits. 

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från D 
och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (76) 
   
   

§ 268 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet  
från D.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar  
Ja (10). 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 

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

Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 31 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (76) 
   
   

§ 269 0858/20 
Redovisning av uppdrag att utreda förhållandena inom den 
myndighetsutövande barn- och ungdomsvården avseende 
förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03 § 535 till stadsledningskontoret att utreda 
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden med 
avseende på förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose 
skydds- och vårdbehoven för utsatta barn, redovisningen antecknas samt uppdraget 
förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 165 och den 17 mars 2021, § 215. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 februari 2021. 
Protokollsutdrag från CSG den 11 februari 2021, § 5. 
Yrkande från SD den 25 februari 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 16 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 26 februari 2021, reviderat den 25 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 30 mars 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 25 februari 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från V och MP den 26 februari 2021, reviderat den 25 mars 2021. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande  
från D den 16 mars 2021. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 25 februari 2021, 
tilläggsyrkande från D den 16 mars 2021 samt tilläggsyrkande från V och MP  
den 26 februari 2021, reviderat den 25 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena och 
finner att Jenny Bromans m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag 
bifallits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (76) 
   
   

§ 269 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Jenny Bromans m.fl. yrkande om bifall 
till stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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), tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från D och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet  
från D.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar  
Ja (10). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (2). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

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

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 mars 2021. 

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

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (76) 
   
   

§ 270   
Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former 
av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 173 och den 17 mars 2021, § 220. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 24 februari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 16 mars 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 24 februari 2021. 

Grith Fjeldmose (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 24 februari 2021. 

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.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar  
Ja (10). 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 16 mars 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (76) 
   
   

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (76) 
   
   

§ 271   
Reviderat yrkande från V, MP och S angående utvärdering av 
LOV i hemtjänsten  

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att anlita en extern part för att utvärdera 
införandet av valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten. 

2. Utvärderingen ska innehålla: 
a) konsekvensbeskrivningar för vilka effekter LOV fått för ekonomin, de äldres 

omsorg, personalens arbetsmiljö samt programmet Attraktiv hemtjänst. 
b) utvärdera effekterna av valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten och 

komma med förslag på hur LOV-modellen i Göteborg kan förbättras 
ytterligare. 

c) konsekvensbeskrivningar för vilka effekter som LOV har gett under de första 
åren efter införandet, ur de olika intressenternas perspektiv. Den ska också 
föreslå förändringar i förfrågningsunderlaget som, genom exempelvis mindre 
administration kan ge bättre förutsättningar för intressenterna. Utvärderingen 
ska innehålla lärdomar från andra jämförbara kommuner som har infört LOV. 

d) beskrivning av kvalitetsperspektiv utifrån omsorgstagare och arbetsmiljö står 
sig jämfört med andra kommuner över tid och förslag på förbättringar. 

3. Utvärderingen återrapporteras till kommunstyrelsen senast september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 222. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 9 mars 2021, reviderat den 26 mars 2021. 
Yrkande från SD den 25 mars 2021. 
Yrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 mars 2021. 
Yttrande från M, C, L och KD den 29 mars 2021. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (76) 
   
   

§ 271 forts   
Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 25 mars 2021. 

Marina Johansson (S) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) yrkar bifall till 
yrkande från V, MP och S den 9 mars 2021, reviderat den 26 mars 2021 och avslag på 
yrkande från SD den 25 mars 2021 samt yrkande från D, M, L och C den 29 mars 2021. 

Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
D, M, L och C den 29 mars 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på yrkande från 
SD den 25 mars 2021 och yrkande från V, MP och S den 9 mars 2021, reviderat  
den 26 mars 2021. 

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 mars 2021. 

Representanterna från M, C, L och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 29 mars 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (76) 
   
   

§ 272   
Reviderat yrkande från D och S angående personalparkering i 
ytterområden  

Beslut 
Enligt yrkande från D och S: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med personalberedningen och 
berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera  
p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 223. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 25 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 24 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 30 mars 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), ordföranden Axel Josefson (M) och Jessica Blixt (D) yrkar 
bifall till yrkande från D och S den 25 mars 2021. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) 
och Axel Josefson (M) avslag på tilläggsyrkande från SD den 24 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D och S den 25 mars 2021 och 
tilläggsyrkande från SD den 24 mars 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) yrkar avslag på yrkande från D och S  
den 25 mars 2021 och tilläggsyrkande från SD den 24 mars 2021. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (76) 
   
   

§ 272 forts   
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på yrkandet från  
D och S.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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). 

Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
röstar Nej (3). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter 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 M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 mars 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (76) 
   
   

§ 273   
Yrkande från S angående tillgång till det lokala kulturarvet för 
barn, unga och vuxenstuderande 

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 224. 

Handlingar 
Yrkande från S den 10 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD, V och MP den 31 mars 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
yrkande från S den 10 mars 2021. 

Grith Fjeldmose (V) yrkar avslag på yrkande från S den 10 mars 2021 med hänvisning till 
yttrandet från M, L, C, KD, V och MP den 31 mars 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från S den 10 mars 2021. 

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

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

Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 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). 

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

Representanterna från M, L, C, KD, V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 31 mars 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (76) 
   
   

§ 274   
Yrkande från MP och V om hållbara pensionsfonder för 
stadens medarbetare 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 24 mars 2021. 
Yttrande från S den 31 mars 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 24 mars 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från  
MP och V den 24 mars 2021. 

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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). 

Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
röstar Nej (3). 

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (76) 
   
   

§ 275   
Yrkande från MP och V angående uppföljning av Göteborgs 
Stads plan mot rasism 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 24 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 26 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (76) 
   
   

§ 276   
Yrkande från D angående – Akut lösningen av bristen på 
legitimerad personal 

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att snabbt utreda möjligheter och incitament för att 
frigöra anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att istället 
under en tid arbeta utifrån sin grundprofession. 

Handling 
Yrkande från D den 24 mars 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Jessica Blixt (D) och Marina Johansson (S) yrkar bifall 
till yrkande från D den 24 mars 2021. 

Grith Fjeldmose (V) yrkar avslag på yrkande från D den 24 mars 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar följande till protokollet: Det är viktigt 
att all omfördelning av legitimerad personal sker baserat på frivillighet från den anställdes 
sida. Alla godtagbara möjligheter till att frigöra och omställa personal ska utgå från 
incitament för den anställde att tillfälligt byta arbetsuppgifter och inte från tvång. Det är 
väsentligt att skilja mellan en krissituation där kommunstyrelsen går upp i 
krisledningsnämnd och därmed förfogar över möjligheten att akut omfördela personal, 
och att i andra situationer uppmuntra legitimerad personal att hjälpa till med att lösa den 
akuta bristen på aktuell personalgrupp. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (76) 
   
   

§ 277   
Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella 
verksamheter inom delandeekonomi 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handling 
Yrkande från MP, V och S den 26 mars 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (76) 
   
   

§ 278   
Yrkande från D angående rapportering från Västsvenska 
Paketet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handling 
Yrkande från D den 24 mars 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (76) 
   
   

§ 279   
Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället 
för Naod Habtemichael (C) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Emmyly Bönfors (C): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (76) 
   
   

§ 280 0325/19 
Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
tillköp i kollektivtrafiken 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2019, reviderat  
den 24 februari 2021. 
Yrkande från MP, V och S den 26 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 30 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (76) 
   
   

§ 281 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 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S den 26 mars 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Shahbaz Khan, Ingrid Andreae, Amalia Pedersen, Saida Hussein, Lena 
Landén-Olsson och Shadiye Heydari väckta motionen bifalles. 

2. Göteborgs Stad ska, genom eget tillköp om nödvändigt, säkerställa att 
sommarlovskort återinförs i kollektivtrafiken för stadens ungdomar i årskurs 6-9 i 
grundskola samt 1-2 i gymnasiet. 

3. Finansiering för 2021 enligt separat beslut i kommunfullmäktige. 
4. Finansiering för 2022 och efterkommande år hänskjuts till partiernas löpande 

budgetberedning. 
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra diskussion med Västtrafik om pris och 

genomförande av tillköpet redan till sommaren 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 176 och den 17 mars 2021, § 228. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2019, reviderat  
den 4 februari 2021. 
Yrkande från D den 12 mars 2021. 
Yrkande från SD den 21 mars 2021. 
Yrkande från S den 26 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C och D den 30 mars 2021. 
Yttrande från V och MP den 30 mars 2021. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (76) 
   
   

§ 281 forts 
Yrkanden 
Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska tillstyrkas enligt yrkande från S den 26 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar i första hand bifall till yrkande från D den 12 mars 2021 och i 
andra hand bifall till yrkande från S den 26 mars 2021. 

Grith Fjeldmose (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas med hänvisning till yttrandet från 
V och MP den 30 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 21 mars 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas samt avslag på yrkande 
från D den 12 mars 2021, yrkande från SD den 21 mars 2021 och yrkande från S  
den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet om att 
avstyrka motionen bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet 
som Ja-proposition i huvudvoteringen. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden för att finna ett 
motförslag till det egna yrkandet och finner att Grith Fjeldmoses yrkande om att tillstyrka 
motionen antagits som motförslag. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Grith 
Fjeldmoses yrkande som Ja-proposition i omröstning om motförslag i huvudvoteringen. 

Propositionsordning – antagande av motförslag i 
huvudvoteringen 
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden för att finna ett 
motförslag till Grith Fjeldmoses yrkande och finner att Blerta Hotis yrkande om att 
tillstyrka motionen enligt yrkande från S antagits som Nej-proposition i omröstning om 
motförslag i huvudvoteringen.  

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (76) 
   
   

§ 281 forts 
Omröstning om motförslag i huvudvoteringen 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Grith Fjeldmoses yrkande om att 
tillstyrka motionen och Nej för bifall till Blerta Hotis yrkande om att tillstyrka motionen 
enligt yrkande från S.” 

Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (C) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
röstar Ja (3). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och Jonas 
Attenius (S) röstar Nej (5). 

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 
och ordföranden Axel Josefson (M) avstår från att rösta (5). 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om att avstyrka 
motionen och Nej för bifall till Blerta Hotis yrkande om att tillstyrka motionen enligt 
yrkande från S.” 

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (4). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Jenny 
Broman (V) röstar Nej (8). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

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

Representanterna från M, L, C och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 mars 2021. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 63 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (76) 
   
   

§ 282 1621/20 
Remiss från Kulturdepartementet - Institutets för språk och 
folkminnen (Isof) förslag till handlingsprogram för bevarande 
av de nationella minoritetsspråken 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram 
för bevarande av de nationella minoritetsspråken, i enlighet med bilaga 9 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Kulturdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 februari 2021. 
Yrkande från V och MP den 26 mars 2021, reviderat den 29 mars 2021. 
Yttrande från SD den 26 mars 2021. 
Yttrande från S den 29 mars 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på yrkande från V och MP den 26 mars 2021, reviderat den 29 mars 2021. 

Grith Fjeldmose (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 26 mars 2021, reviderat  
den 29 mars 2021. 

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 mars 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 64 till Kulturdepartementet 
Meänmaa lokalavdelning för västra Sverige 
Göteborgs Stads råd den nationella minoriteten romer 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden  
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen 
Kulturnämnden 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (76) 
   
   

§ 283 0463/21 
Göteborgsregionens kommunalförbund:s samrådsunderlag 
inför budget 2022  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över samrådsunderlag från Göteborgsregionens kommunalförbund med förslag 
till rambudget för 2022 samt strategisk inriktning 2020-2023, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2021. 
Yttrande från S den 31 mars 2021. 

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från D deltar inte i beslutet. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 65 till Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (76) 
   
   

§ 284 1623/20 
Remiss från GR - Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L, C, V och MP: 

Yttrande över remiss Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionens kommunalförbund rörande kulturfrågor, i enlighet med yrkande från 
M, L, C, V och MP, översänds till Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars 2021. 
Yrkande från S och D den 26 mars 2021. 
Yrkande från M, L, C, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 31 mars 2021. 

Yrkanden 
Axel Darvik (L) och Grith Fjeldmose (V) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, V och MP 
den 31 mars 2021. Vidare yrkar Grith Fjeldmose (V) avslag på yrkande från S och D  
den 26 mars 2021. 

Marina Johansson (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D  
den 26 mars 2021. Vidare yrkar Marina Johansson (S) avslag på yrkande från  
M, L, C, V och MP den 31 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Axel Darviks och Grith 
Fjeldmoses yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Darviks och Grith Fjeldmoses 
yrkande och Nej för bifall till Marina Johanssons och Jessica Blixts yrkande.” 

Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 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 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (76) 
   
   

§ 284 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 31 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 66 till Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (76) 
   
   

§ 285 0461/21 
Remiss från Länsstyrelsen - Förfrågan om synpunkter på 
Trafikverkets revidering av riksintressen för 
kommunikationer 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss från Länsstyrelsen, Trafikverkets revidering av riksintressen för 
kommunikationer, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Länsstyrelsen. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 mars 2021. 
Yttrande från SD den 27 mars 2021. 
Yttrande från MP och V den 30 mars 2021. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 mars 2021. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 30 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 67 till Länsstyrelsen och Trafikverket 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (76) 
   
   

§ 286   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 76 (76) 
   
   

§ 287  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0072/21 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0016/21 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
4. Extra månadsuppföljning februari 2021 
5. 0256/21 - Stadsrevisionens revisionsredogörelse - Granskning kommunstyrelsen 

verksamhetsåret 2020 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-10 

På förslag av Martin Wannholt (D): 

0547/21 - EU-arbete 2020 - årsrapport bordläggs till sammanträdet den 21 april 2021. 
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