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Tid: 9:30–11:41 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 649–685 

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

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

Övriga närvarande 
§§ 649-650: Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Via Teams: Henrik 
Einarsson, Christina Eide, Lisa Pedersen, Gabriella Nässén, Elisabeth Hulter, Johannes 
Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Louise Warenius, 
Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie Nordell, Anna Skrapste, Johan Svensson, Marie 
Brynolfsson, Erik Järvelä, Jennifer Hankins, Anna-Klara Behlin, Rasmus Loberg, Carina 
Bulic, Yvonne Lundberg, Peter Danielsson, Patrik Höstmad, Per Hellqvist, Louise Isberg, 
Jeta Ibishi, Jonas Berg Bejmyr, Jasmin Usta, Birgitta Granqvist, Fredrik Lundgren, 
Abraham Staifo, Jens Adamik, Kristoffer Filipsson, Clara Thulin, Erik Palmgren, Dan-
Ove Marcelind, Rasmus Evinsnö, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, 
Björn Tidland, Stina Svensson, Martin Jordö, Erica Farberger, Jonas Kinnander, 
Raimonda Jonkute Sandberg, Lina Isaksson 

§§ 651-685: Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Via Teams: Elisabeth 
Hulter, Johannes Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, 
Louise Warenius, Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie Nordell, Anna Skrapste, Johan 
Svensson, Marie Brynolfsson, Erik Järvelä, Jennifer Hankins, Anna-Klara Behlin, 
Rasmus Loberg, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Peter Danielsson, Patrik Höstmad, 
Veronica Öjeskär, Per Hellqvist, Louise Isberg, Jeta Ibishi, Jonas Berg Bejmyr, Jasmin 
Usta, Birgitta Granqvist, Fredrik Lundgren, Abraham Staifo, Jens Adamik, Kristoffer 
Filipsson, Alexandra Stenlund, Clara Thulin, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, 
Rasmus Evinsnö, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, 
Stina Svensson, Martin Jordö, Raimonda Jonkute Sandberg, Lina Isaksson, Christina 
Terfors 
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Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
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§ 649   
Information från Business Region Göteborg AB avseende 
möjlig etablering 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Henrik Einarsson, Business Region Göteborg AB, lämnar information. 
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§ 650   
Information om stadens arbete gällande otillåten påverkan 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Christina Eide, direktör Utveckling av stadens verksamheter på stadsledningskontoret, 
lämnar en inledande information om kunskapsunderlag i fyra tematiska delar under 
hösten 2021. 

Catharina Lindstedt, avdelning Trygghet och samhälle på stadsledningskontoret, lämnar 
en information under följande rubriker:  

• Metodstrategier mot otillåten påverkan 
• Utbildningsinsatser, grundutbildningar och workshops 
• Metodhandboken 
• Genomförda grundutbildningar och pågående workshops 

 

Lisa Pedersen, avdelning Trygghet och samhälle på stadsledningskontoret, lämnar en 
information under följande rubriker: 

• Otillåten påverkan – en satsning i stadsdelsförvaltningen Angered 
• Parallella samhällsstrukturer 
• Vad leder det till i fortsättningen 
• Exempel på otillåten påverkan 2018 
• Så gör du om du blir utsatt för försök till otillåten påverkan eller hot 
• Hot, muta eller bara vänligt 
• Vad är okej att ens klient gör? 
• Öka lokalsamhällets förmåga att stå emot påverkan 

 

Gabriella Nässén, avdelningschef Trygghet och samhälle på stadsledningskontoret, 
lämnar en information under följande rubriker: 

• Fortsatt arbete 
• Befintliga åtgärder ska förstärkas och ytterligare åtgärder ska vidtas 
• Styrande och stödjande dokument 
• Övriga uppdrag inom trygghetsområde 
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§ 651   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 
 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 652 1257/20 
Justering av Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och 
avskrifter av allmänna handlingar  
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, justeras och fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021:179  

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 7 (52) 
   
   

§ 653 1556/20 
Redovisning av uppdrag att följa upp och utvärdera 
enprocentregeln 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, V, L, MP och C  
den 15 september 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 från budget 2020 till 
kulturnämnden, att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av 
byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt, 
förklaras fullgjort.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med kulturnämnden, trafiknämnden, 
lokalnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och 
naturnämnden, Higab AB och Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga 
utsmyckning i samband med investeringar.  

3. Kulturnämndens hemställan till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur beslutad finansieringsmodell ska tolkas, anses besvarad i 
enlighet med vad som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 juni 2021. 
Yrkande från SD den 8 september 2021. 
Yrkande från S, D, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD  
den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 september 2021. 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Axel Darvik (L) yrkar bifall till yrkande från 
S, D, M, V, L, MP och C den 15 september 2021 och avslag på yrkande från SD  
den 8 september 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars m fl 
yrkande har bifallits. 
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§ 653 1556/20 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från 15 september 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021:180  
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§ 654 0889/21 
Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal 
Citybuss Backastråket 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Investeringsprojekt Citybuss Backastråket, i enlighet med trafiknämndens förslag 
bilaga 1, godkänns. 

2. Projektbudget för Citybuss Backastråket om 400 mnkr varav 40 mnkr är riskreserv i 
2016 års prisnivå̊, godkänns. Göteborgs Stads del av ramen uppgår till totalt 
100 mnkr i 2016 års prisnivå. 

3. Trafikdirektören får i uppdrag att teckna objektsgenomförandeavtal för 
kollektivtrafikobjekt Citybuss Backastråket. 

4. Trafiknämnden bemyndigas att fatta beslut om eventuella framtida justeringar av 
objektsgenomförandeavtalet, förutsatt att den beslutade investeringsvolymen på 
400 mnkr (2016-års prisnivå) inklusive riskreserv ej överskrids. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 september 2021, § 609. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 september 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 8 september 2021. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 8 september 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från SD och finner att det har avslagits. 
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§ 654 0889/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021:181  
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§ 655 0746/21 
Hemställan från Higab AB om investering i om- och 
tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum  
 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2021, § 496, den 18 augusti 2021, § 574 och  
den 1 september 2021, § 619. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2021. 
Yrkande från SD den 11 juni 2021. 
Yttrande från S den 16 juni 2021. 
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§ 656 0320/13 
Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs 
konstmuseum 
 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till den sammanträdet den 29 september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2021, § 497, den 18 augusti 2021, § 575 och den 1 september 2021, 
§ 620. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande från den 21 maj 2021. 
Yrkande SD från den 11 juni 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 13 (52) 
   
   

§ 657   
Yrkande från MP och V angående rädda Rannebergen 
centrum 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från yrkande från S, D, M, L och C  
den 15 september 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att översiktligt utreda förutsättningarna för att stärka 
underlaget för serviceverksamhet i Rannebergen genom förtätning med 
småhusbebyggelse, i form av trädgårdsstad, och genom utveckling och utökning av 
odlings- och koloniverksamheten i området.  

2. Yrkandet från MP och V avslås.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 581, och den 1 september 2021, § 623. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 11 augusti 2021. 
Yrkande från S, D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 september 2021. 
Yttrande från SD den 27 augusti 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 11 augusti 2021. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från S, D, M, L 
och C den 15 september 2021. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S, D, M, L och 
C den 15 september 2021. Vidare yrkar Martin Wannholt (D) avslag på yrkande från MP 
och V den 11 augusti 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jonas Attenius (S) och 
Martin Wannholts (D) yrkande har bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 14 (52) 
   
   

§ 657 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021:182  
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§ 658   
Yrkande från SD angående säkrare hantering vid uthyrning 
av elsparkcyklar 
 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 september 2021, § 624. 

Handlingar  
Yrkande från SD den 23 augusti 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 september 2021. 
Yttrande från S den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 23 augusti 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från SD den 23 augusti 2021 med hänvisning till 
yttrande från S den 15 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 23 augusti 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 23 augusti 2021 
med hänvisning till yrkande från M, L och C den 15 september 2021. 

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

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

Daniel Bernmar (V), 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) och ordföranden  
Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 
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§ 658 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta, 
hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 659   
Yrkande från SD om att låta elevhälsan bli delaktig i 
vaccinationen av elever 
 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Handling 
Yrkande från SD den 8 september 2021. 
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§ 660 0925/21 
Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen och utskott 
 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen och utskott, i enlighet med bilaga till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021:186  
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§ 661 0308/21 
Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige 
och som ännu ej besvarats   
 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Stadsledningskontorets redovisning av motioner som väckts i fullmäktige och som ännu 
ej besvarats antecknas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2021. 
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§ 662 0617/21 
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025 
 

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

Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till nämnden för Intraservice, 
trafiknämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, kretslopp- och 
vattennämnden, Business Region Göteborg AB, miljö- och klimatnämnden, Göteborgs 
hamn AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Stads nämnd för konsument och 
medborgarservice, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden, nämnden 
för inköp och upphandling samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning med 
begäran om yttrande senast tre månader efter att kommunstyrelsen har fattat beslut om 
remittering. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 10 september 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 september 2021. 
Yttrande från SD den 13 september 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP och V  
den 10 september 2021.  
 
Ordföranden Axel Josefson (M) anmäler att tilläggsyrkandet från  
M, L och C den 15 september återtas. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som ett yttrande en skrivelse från  
den 13 september 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 
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§ 663 0581/21 
Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för 
nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler 
 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, i 
enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till 
fastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, förskolenämnden, grundskolenämnden, 
Göteborg Energi AB, Higab AB, idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden, 
lokalnämnden, miljö-och klimatnämnden, park- och naturnämnden, nämnden för 
funktionsstöd, socialnämnderna, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
byggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Älvstranden Utveckling AB, 
rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet med begäran om yttrande senast tre 
månader efter att kommunstyrelsen har fattat beslut om remittering.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 
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§ 664 0418/19 
Rapportering av uppdrag avseende modell för att öka 
möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån 
hållbarhetsdimensionerna  
 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 9 september 2021. 
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Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (52) 
   
   

§ 665 0639/21 
Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag angående 
stadens beredskap mot hot från den radikalnationalistiska 
miljön  
 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Socialnämnd Centrums redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag, 2020-10-15 § 30, 
att återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesbild av hotbilden från den 
radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg, samt föreslå skyddsåtgärder för att 
skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den 
radikalnationalistiska miljön, antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 september 2021, § 625. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 juli 2021. 
Återremissyrkande från S den 27 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 27 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 27 augusti 2021. 
Yttrande från M, L, C, D och KD den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 27 augusti 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V den 27 augusti 2021 samt avslag på övriga yrkanden. 

Marina Johansson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande  
från S den 27 augusti 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag samt 
avslag på övriga yrkanden. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (52) 
   
   

§ 665 0639/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från S den 27 augusti 2021 och finner att det har avslagits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet 
från Jörgen Fogelklou och finner att stadsledningskontorets förslag har bifallits. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag och Nej 
för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande”. 

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

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

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) avstår från att rösta (3). 

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

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

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

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

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och Jörgen Fogelklou (SD) 
avstår från att rösta (4). 

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

Representanterna från M, L, C, D och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 15 september 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (52) 
   
   

§ 665 0639/21 forts. 
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnd Centrum 
Stadsledningskontoret 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (52) 
   
   

§ 666   
Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en 
tystnadskultur i Göteborgs Stad” 
 

Beslut 
Enligt yrkandena från M, L, V, C och MP samt från MP och V:  

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag 
ta fram fördjupade lägesbilder och kartläggningar av tystnadskultur samt otillåten 
påverkan i stadens verksamheter i syfte att förstå bakomliggande orsaker samt vad 
som brister i stadens nuvarande rutiner, hantering och organisationskultur.  

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna och 
kartläggningarna föreslå åtgärder för att säkerställa att tips och allvarliga synpunkter 
som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till 
kriminalitet omhändertas.  

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna och 
kartläggningarna föreslå mål och strategier för att motverka tystnadskultur i 
Göteborgs stads trygghets- och brottsförebyggande program.   

4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fördjupa och stärka samarbetet med de 
fackliga organisationerna utifrån samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
hela stadens organisation.  

5. Styrgruppen för politikerutbildning får i uppdrag att arbeta in tillitsbaserad styrning, 
bland annat med fokus på att minimera risken för tystnadskultur, i utbildningen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 592, och den 1 september 2021, § 632. 

Handlingar 
Yrkande från D den 11 augusti 2021. 
Yrkande från MP och V den 13 september 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 27 augusti 2021. 
Yrkande från M, L, C, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 15 september 2021. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (52) 
   
   

§ 666 forts. 
Yrkanden 
Martin Wannholt yrkar bifall till yrkande från D den 11 augusti 2021 och yrkande från  
M, L, C, V och MP den 15 september 2021 och yrkande MP och V  
den 13 september 2021. 

Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och ordföranden  
Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 13 september 2021 och 
yrkande från M, L, C, V och MP den 15 september 2021 samt avslag på tilläggsyrkande 
från SD den 27 augusti 2021 och yrkande från D den 11 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D den 11 augusti 2021 och 
tilläggsyrkande från SD den 27 augusti 2021. 

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

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

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

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

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla yrkandet från MP och V  
och yrkandet från M, L, C, V och MP. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (52) 
   
   

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (52) 
   
   

§ 667   
Yrkande från V och MP om att kartlägga hur rutinen för 
nödbistånd påverkar hemlösheten 
 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 september 2021, § 635. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 20 augusti 2021. 
Yttrande från SD den 13 september 2021. 
Yttrande från S den 14 september 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 september 2021. 
Yttrande från D den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 20 augusti 2021. 

Marina Johansson (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 20 augusti 2021 med 
hänvisning till yttrande från S den 14 september 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 20 augusti 
2021 med hänvisning till yttrande M, L, C och KD den 14 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 20 augusti 2021 med 
hänvisning till yttrande från SD den 13 september 2021. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositionerna på bifall respektive avslag på yrkandet från  
V och MP och finner att det har avslagits.  

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 september 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 september 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 14 september 2021. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (52) 
   
   

§ 668   
Yrkande från S och D angående visselblåsarfunktion mot 
tystnadskulturen 
 

Beslut 
Enligt yrkande från S och D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utvärdera stadens visselblåsarfunktion och föreslå 
hur visselblåsarfunktionen kan utökas till att omhänderta tips och allvarliga synpunkter 
som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till 
kriminalitet. I uppdraget ingår att säkerställa att inkomna tips - efter behandling av externt 
upphandlad aktör - skickas till nämnder och styrelser för vidare behandling samt att 
kommunstyrelsen delges tips med koppling till kriminalitet kvartalsvis genom särskild 
uppföljning. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 september 2021, § 636. 

Handlingar 
Yrkande från S och D den 10 september 2021. 
Yrkande från SD den 10 september 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till yrkande från S och D den 10 september och avslag på yrkande från SD  
den 10 september 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till beslutssatsen i yrkande från  
S och D den 10 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 september 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandet från Jonas Attenius m fl och yrkandet från 
Jörgen Fogelklou och finner att yrkandet från Jonas Attenius m fl har bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 15 september 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (52) 
   
   

§ 668 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (52) 
   
   

§ 669   
Yrkande från D och S angående hemställan till 
Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och Statens 
Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor 
 

Beslut 
Enligt yrkande från D och S: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att till ledamöterna i Utbildningsutskottet i 
Sveriges Riksdag hemställa om initiativ för omgående lagändringar som möjliggör ett 
omedelbart förbud för skolor med konfessionell inriktning och konfessionella inslag i 
undervisningen och under skoldagen.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att hemställa till Statens Skolinspektion om att 
myndigheten vidtar fler åtgärder och genomför bredare tillsyn i aktuella ärenden 
kopplade till konfessionella skolor i Göteborgs Stad, i syfte att barn och unga inte ska 
utsättas för religiös påverkan och tvång i skolan.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 september 2021, § 637. 

Handlingar 
Yrkandet från D och S den 25 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 6 september 2021. 
Yrkande från V den 9 september 2021. 
Yttrande från MP den 10 september 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 9 september 2021 och avslag på 
övriga yrkanden. 

Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från  
D och S den 25 augusti 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på alla yrkandena med hänvisning till yttrande från MP  
den 10 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 september 2021. 

Axel Darvik (L) yrkar avslag på samtliga yrkandena. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (52) 
   
   

§ 669 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Axel Darviks yrkande om 
avslag har bifallits. Omröstning begärs. 

Ordföranden antecknar Axel Darviks yrkande om avslag som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att yrkandet från Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Darviks yrkande om avslag och Nej 
för bifall till Jonas Attenius och Martin Wannholts yrkande”.  

Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (5). 

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

Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Jörgen Fogelklou (SD) avstår  
från att rösta (3). 

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Jonas Attenius och 
Martin Wannholts yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 september 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse  
från den 15 september 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (52) 
   
   

§ 670   
Val av ledamot i Göteborgs Stads Pensionärsråd istället för 
Daniel Bernmar som avsagt sig 
 

Beslut 
Till ny ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Daniel Bernmar (V) för tiden 
till och med 2022 utses nuvarande suppleanten Marie Brynolfsson (V). 

Protokollsutdrag skickas till 
Marie Brynolfsson (V) 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Valberedningen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (52) 
   
   

§ 671   
Yrkande från V om att rädda skateparken i Plaskis 
 

Beslut 
Yrkandet från V avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V den 2 september 2021. 
Yttrande från S den 14 september 2021. 
Yttrande från MP den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från V den 2 september 2021 med hänvisning till 
yttrande från S den 14 september 2021. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från V den 2 september 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 2 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från V den 2 september 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från V den 2 september 2021 med hänvisning 
till yttrande från MP den 15 september 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag till yrkande från V och 
finner att det har avslagits. Omröstning begärs. 

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel  
Josefson (M) röstar Ja (8). 

Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (52) 
   
   

§ 671 forts.  
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 14 september 2021. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

M, L, C och KD antecknar följande till protokollet: Bakgrunden till diskussionen om 
skateverksamhet vid Plaskis handlar om att Miljöförvaltningen har fått in klagomål om 
buller från boende i området. Park- och naturförvaltningen som är ansvarig för området 
gjorde då en ljudmätning med hjälp av en extern konsult som visade att 
Folkhälsomyndighetens gränser för buller överskreds i den klagandes bostad. Med 
anledning av det skapade Park- och naturförvaltningen en rutin där de nu kräver ansökan 
om tillstånd från organiserade skate-verksamheter att sätta upp ramper och hinder och att 
bullerutredning kommer krävas till sådan ansökan. 

För Alliansen är det viktigt att värna spontanidrotten. Det är viktigt att det finns en dialog 
mellan kommunen, verksamma föreningar, idrottsutövare och boende i området. Park- 
och naturnämnden har därför bett förvaltningen att återkomma med förslag på andra 
åtgärder och lösningar för att värna spontanidrotten och samtidigt minska bullernivåerna 
så att gränsvärdena inte överskrids. Alliansen bedömer vidare att detta är en fråga för 
Park- och naturnämnden, snarare än Kommunstyrelsen, att hantera. 

Martin Wannholt (D) anmäler vid sammanträdet att D avser inkomma med en 
protokollsanteckning. Vid justering av protokollet har ingen protokollsanteckning 
inkommit. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (52) 
   
   

§ 672   
Yrkande från V angående - Kostnader för hjälpmedel 
 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Handlingar 
Yrkande från V den 6 september 2021. 
Yttrande från MP den 10 september 2021. 
 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (52) 
   
   

§ 673   
Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i 
det politiska arbetet  
 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Handling 
Yrkande från D den 8 september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (52) 
   
   

§ 674   
Yrkande från SD angående Göteborgs hantering av 
återvändande IS-terrorister 
 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Handling 
Yrkande från SD den 8 september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (52) 
   
   

§ 675 0568/21 
Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler 
allaktivitetshus 
 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 10 september 2021. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (52) 
   
   

§ 676 0572/21 
Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om 
att ta bort dolt nummer vid samtal från Göteborgs Stad 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Håkan Lösnitz och Agneta Kjaerbeck väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 augusti 2021. 
Yttrande från S den 14 september 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 15 september 2021.  

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till 
yttrande från M, L, C och KD den 15 september 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 15 september 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 september 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021:183  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (52) 
   
   

§ 677 0406/21 
Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central 
medborgarbudget 
 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 augusti 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 10 september 2021. 
Yrkande från MP och V den 10 september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (52) 
   
   

§ 678 0517/21 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att 
utveckla Göteborg till en 15 minuters stad 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Karin Pleijel och Emmali Jansson väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2021. 
Yrkande från MP och V den 10 september 2021. 
Yrkande från SD den 10 september 2021. 
Yrkande från D den 15 september 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 september 2021. 
Yttrande från S den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska avstyrkas i enlighet med yrkande från SD 
den 10 september 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas i enlighet 
med yrkande från MP och V den 10 september 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till 
grundskolenämndens yttrande. 

Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas i enlighet med yrkande från D  
den 10 september 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas i enlighet med yrkande 
från M, L och C den 15 september 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (52) 
   
   

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021:184 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (52) 
   
   

§ 679 0569/21 
Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och 
Karin Pleijel (MP) angående en grundskola med 
teknikinriktning 
 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 juni 2021. 
Yrkande från SD den 6 september 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 15 september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (52) 
   
   

§ 680 0433/21 
Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder 
med särskild service 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 15 september 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lokalnämnden får i uppdrag att efter den pågående kartläggningen sammanställa de 
uppskattade kostnaderna för att rusta upp de utomhusmiljöer inom vård- och 
omsorgsboende samt boende med särskild service som bedöms eftersatta eller ej 
ändamålsenliga.  

2. Lokalnämnden får i uppdrag att återkomma med en redogörelse av hur en sådan 
upprustning av utemiljöerna skulle påverka de boendes hyreskostnader inom vård- 
och omsorgsboende samt boende med särskild service.  

3. Lokalnämnden får i uppdrag att återredovisa uppdragen i kommunstyrelsen. 
4. Efter återredovisningen till kommunstyrelsen hänskjuts eventuell kostnad till 

respektive partis budgetprocess. 
5. Den av Emmali Jansson och Karin Pleijel väckta motionen anses därmed besvarad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 september 2021, § 638 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande från 28 juni 2021. 
Yrkande från D den 2 september 2021. 
Yrkande från SD den 10 september 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou yrkar att motionen ska tillstyrkas i enlighet med yrkande från SD  
den 10 september 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkandet från M, L, C och S  
den 15 september 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska tillstyrkas i enlighet med yrkande från D  
den 2 september 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (52) 
   
   

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena från Karin Pleijel, Daniel Bernmar 
och Martin Wannholt om att tillstyrka motionen och yrkandet från M, L, C och S och 
finner yrkandet från M, L, C och S har bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från M, L, C och S och Nej för 
att motionen ska tillstyrkas”. 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (6). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för bifall till yrkandet från M, L, C och S. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021:185  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (52) 
   
   

§ 681 0410/21 
Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för 
klimat 
 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 595, och den 1 september 2021, § 640. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 juni 2021. 
Yrkande från SD den 13 augusti 2021.  
Yrkande från D den 27 augusti 2021. 
 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (52) 
   
   

§ 682 0494/21 
Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i 
SFI-undervisningen i Göteborg 
 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 29 september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 596, och den 1 september 2021, § 641. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2021. 
Yrkande från SD den 10 augusti 2021. 
Yrkande från V den 27 augusti 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 15 september 2021, reviderat den 1 september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (52) 
   
   

§ 683 0566/21 
Remiss från VGR - Regional fysisk planering, 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen 
 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen, i enlighet 
med bilaga 10 till stadsledningsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Västra 
Götalandsregionen. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande från den 25 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 10 september 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 september 2021. 

Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 10 september 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars (V) och 
ordföranden Axel Josefson (M) yrkande har bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Skrivelse till Västra Götalandsregionen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (52) 
   
   

§ 684   
Stadsdirektörens anmälningar 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman anmäler att det finns en presentation avseende sommaruppföljningen 2021. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (52) 
   
   

§ 685  
Anmälningsärenden 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

 

0072/21 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 

0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 

0016/21 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
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