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Tid: 9:30–12:25  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 40-86 

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 
Via Teams: Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), 
Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, via Teams: Lina Isaksson, Mathias Sköld 
 
Via Teams, §§ 40-42: Jonas Kinnander, Magnus Sigfússon, Lisbeth Nilsson, Tina 
Liljedahl-Scheel, Erica Farberger, Frida Tall, Johannes Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, 
Gustav Öberg, Ruben Malmström, Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara 
Holmin, Anna-Klara Behlin, Johan Svensson, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, 
Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Yvonne Lundberg, Carina Bulic, Peter Danielsson, 
Martin Jordö, Susanne Wirdemo, Caroline Karlsson, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Birgitta 
Granquist, Pär Gustafsson, Ann Catrine Fogelgren, Johanna Hallman, Olle Johnsson, 
Emma Dolderer, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove 
Marcelind, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina 
Svensson, Babbs Edberg, Kristine Rygge, Per-Anders Käll, Per Oswalds, Katarina Mueller, 
Pia Puska Roos, Johanna Häussler, Clara Thulin 
 
Via Teams, §§ 43-86: Christina Terfors, Johannes Hulter, Gustav Öberg, Frida Tall, Josef 
Akar, Sofia Kodelja, Anna Skrapste, Klara Holmin, Max Reijer, Klas Eriksson, Anna-
Klara Behlin, Alice Vernersson, Jennifer Hankins, Johan Svensson, Marie Brynolfsson, 
Rasmus Loberg, Yvonne Lundberg, Veronica Öjeskär, Peter Danielsson, Martin Jordö, 
Caroline Karlsson, Louise Isberg, Jeta Ibishi, Annika Westh, Pär Gustafsson, Johanna 
Hallman, Birgitta Granquist, Ann Catrine Fogelgren, Annika Westh, Olle Johnsson, 
Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, Emma Dolderer, Erik Palmgren, Dan-Ove 
Marcelind, Miriam Lilja, Marcus Silbo, Timothy Treville, Agneta Kjaerbeck, Björn 
Tidland, Stina Svensson, Clara Thulin 
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§ 40   
Stadens arbete kopplat till Coronaviruset 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Kristine Rygge, vaccinsamordnare, Västra Götalandsregionen, lämnar en information 
under följande rubriker: 

• Vaccinering covid-19 – prioriterade grupper och doser 
• Antal vaccindoser i Västra Götalandsregionen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 4 (59) 
   
   

§ 41   
Information om stadsutveckling inom Centralenområdet 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Per-Anders Käll, fastighetskontoret, och Per Oswalds, stadsbyggnadskontoret, lämnar en 
information om stadsutveckling för Centralenområdet under följande rubriker: 

• Planeringsmål 
• Huvudprogramdirektiv  
• Organisation 
• Stadsutvecklingsprogram – STUP 2.0 
• Förslag till STUP-karta 2021 
• Projekt och delprogram  
• Gång- och cykelstråk 
• Social service: skola/förskola 
• Luftmiljöer; kvävedioxid och partiklar 
• Återställare och blå-/grönstruktur 
• Innehåll och ekonomi 
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§ 42   
Återkoppling av arbetet inom hemtjänsten utifrån 
Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande gällande kringtid 
och restid 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Katarina Mueller, avdelningschef inom hemtjänst på äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, lämnar en information under följande rubriker: 

• Arbetsmiljöverkets föreläggande 
• Åtgärder 
• Möjligheter genom Attraktiv hemtjänst 
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§ 43   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 44   
Val av protokolljusterare 

Beslut 
Protokollen ska under 2021 justeras av ordföranden och 2:e vice ordföranden om 
kommunstyrelsen inte i särskilt fall beslutar annorlunda. 
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§ 45 0750/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst 
avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt 
förenklat beslutsfattande  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020, reviderat  
den 30 december 2020. 
Yttrande från SD den 26 januari 2021. 
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§ 46 1592/20 
Hemställan från Business Region Göteborg AB avseende 
tidsbegränsat avtal med Mikrofonden Väst 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från Business Region Göteborg AB om förlängning av tidsbegränsat avtal 
med Mikrofonden Väst tillstyrks enligt punkterna nedan: 

a) Skuldebrevet med Mikrofonden Väst, förlängs årsvis med oförändrade villkor, fram 
till 2025 eller till dess medlen är förbrukade. 

b) Efter avtalets utgång återbetalas tilldelade medel till Göteborgs Stad, minskat med 
eventuella kreditförluster, i takt med att kreditåtagandet under en 4-årsperiod 
successivt upphör, alternativt hemställs till kommunfullmäktige om fortsatt 
förlängning av avtalet. 

c) Utvecklingen av medlen rapporteras löpande i årsrapporten. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 11 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10 (59) 
   
   

§ 47 1079/20 
Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 679, den 16 september 2020, § 733,  
den 30 september 2020, § 787, den 14 oktober 2020, § 834, den 21 oktober 2020, § 874 
och den 11 november 2020, § 915. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020.  
Yrkande från V, MP och S den 11 september 2020.  
Yrkande från D den 30 september 2020.  
Återremissyrkande från SD den 11 september 2020. 
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§ 48 1078/20 
Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna 
Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 
- Biotech Center 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 680, den 16 september 2020, § 734,  
den 30 september 2020, § 788, den 14 oktober 2020, § 835, den 21 oktober 2020, § 875, 
och den 11 november 2020, § 916. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020.  
Yrkande från V, MP och S den 25 september 2020.  
Yrkande från D den 30 september 2020.  
Återremissyrkande från SD den 11 september 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande KD den 27 januari 2021. 
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§ 49 1355/20 
Avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg 
Energi AB och Göteborgs Hamn AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande 
från MP, V och S den 5 november 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB får i uppdrag att, efter dialog enligt 
fastighetsnämndens yttrande, inom en 3-årsperiod avyttra fastigheten Tuve 9:59. 

2. Göteborgs Stadshus AB ska, inom ramen för stadens uppföljningsstruktur, löpande 
återrapportera till kommunfullmäktige hur försäljningsprocessen fortskrider. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 november 2020, § 905 och den 25 november 2020, § 970. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020.  
Yrkande från MP, V och S den 5 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 12 till kommunfullmäktige 
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§ 50 0341/20 
Redovisning av uppdrag att se över verksamhet och 
inriktning för stadens internationella omvärlds- och 
intressebevakning  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V och MP den 6 november 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Inriktningen för Gothenburg European Office ska främst vara Hållbar stads- och 
samhällsutveckling samt Innovation och digitalisering. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2020 till kommunstyrelsen, att 
tillsammans med Göteborgs Stadshus AB se över verksamhet och inriktning för 
stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 november 2020, § 903 och den 25 november 2020, § 969 och  
den 9 december 2020, § 1032. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2020.  
Yrkande från V och MP den 6 november 2020.  
Yrkande från SD den 6 november 2020.  
Yrkande från D den 25 november 2020.  
Yttrande från S den 25 november 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 november 2020. 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande 
från V och MP den 6 november 2020 och avslag på yrkande från SD  
den 6 november 2020 och yrkande från D den 25 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 25 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från V och MP den 6 november 2020, yrkande från SD den 6 november 2020 
och yrkande från D den 25 november 2020. 
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§ 50 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Daniel Bernmars m.fl. yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars m.fl. yrkande.” 

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

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

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (3). 

Protokollsanteckning 
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 25 november 2020. 

Reservationer 
Ordföranden Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M), Axel Darvik (L) och Emmyly 
Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Alliansen vill föra till protokollet 
att vi reserverar oss mot beslutet. Beslutet går emot den av kommunfullmäktige antagna 
budget där det framgår att kommunstyrelsen fick i uppdrag att etablera en närvaro i 
Stockholm för att stärka stadens intressebevakning. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 13 till kommunfullmäktige 
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§ 51   
Yrkande från MP och V angående förändring av stadens 
organisation gällande stadsplanering  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 972 och den 9 december 2020, § 1034. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 18 november 2020. 
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§ 52 1425/20 
Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker 
kopplat till arenorna  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2020 till Got Event AB, att utreda 
finansiella risker kopplat till de arenor som bolaget i dag bedriver verksamhet i, förklaras 
fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 5. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 december 2020. 
Tilläggsyrkande från MP den 22 januari 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från MP  
den 22 januari 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP den 22 januari 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 14 till kommunfullmäktige 
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§ 53 1342/20 
Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende 
avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i 
Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond  

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret enligt yrkande från M, L, C och S för 
fortsatt utredning avseende följande: 

1. Att fastställa huruvida lagen om offentlig upphandling och lagen om offentlighet och 
sekretess tillämpas med anledning av andelen representanter i stiftelsens som väljs av 
kommunfullmäktige eller huruvida lagen om offentlig upphandling och lagen om 
offentlighet och sekretess tillämpas av en annan anledning. 

2. Konsekvenserna av ett ställningstagande där staden avstår från att utse ledamöter i 
stiftelsen, för övriga stiftelser och verksamhetsstiftelsers hantering av liknande frågor 
behöver klargöras. 

3. En djupare analys av uppgifterna angående Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond 
kostnader för hanterandet av offentliga handlingar behöver genomföras. 

4. Förslag på eventuella alternativa lösningar som skulle kunna innebära mindre 
förvaltningskostnader för stiftelsen, men ändå uppfylla lagen om offentlighet och 
sekretess. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 6. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 december 2020. 
Återremissyrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 27 januari 2021. 
Yttrande från SD den 21 januari 2021. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 januari 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 januari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 
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§ 54 1524/20 
Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende 
ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 27 januari 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Nedanstående skrivning översänds till Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset som 
kommunfullmäktiges yttrande: 

Kommunfullmäktige har inte något att erinra mot den föreslagna förändringen av 
Stiftelsen Carlanderska sjukhusets stadgar. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 7. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 december 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 27 januari 2021. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 januari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 15 till kommunfullmäktige 
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§ 55 1530/20 
Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens 
i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från MP, V och S den 22 januari 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, 2020-09-10 § 15 punkt 2, till 
Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd, att skyndsamt ta fram och redovisa en 
plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan 
förstärkas, antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Handlingsplanen för hur inköps-och beställarkompetens i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas anpassas enligt mallen för styrande dokument och antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 9. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 december 2020. 
Yrkande från SD den 3 januari 2021. 
Tilläggsyrkande från MP, V och S den 22 januari 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP, V och S den 22 januari 2021. 
Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från SD den 3 januari 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 januari 2021 och 
tilläggsyrkande från MP, V och S den 22 januari 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från SD den 3 januari 2021 och tilläggsyrkande från MP, V och S  
den 22 januari 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från MP, V och S den 22 januari 2021. 
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§ 55 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från MP, V och S och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits.  

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

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 16 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (59) 
   
   

§ 56 1326/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för att utöka och 
samordna stadens juridiska kompetens  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-09-10 § 15 till kommunstyrelsen om att ta fram en 
plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens för att väsentligt minska 
samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster, antecknas och 
förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 10. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 december 2020. 
Yrkande från S, V och MP den 27 januari 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande 
från S, V och MP den 27 januari 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på 
yrkande från S, V och MP den 27 januari 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m.fl. yrkande om 
bifall till stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (59) 
   
   

§ 56 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons m.fl. yrkande om bifall 
till stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Jonas Attenius m.fl. yrkande om 
bifall till yrkande från S, V och MP.” 

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). 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 17 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (59) 
   
   

§ 57 0912/20 
Avveckling av aktivt skolval 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V, S och D den 8 januari 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-19 § 633 om att kommunfullmäktige ska ge 
grundskolenämnden i uppdrag att avveckla det aktiva skolvalet anses vara genomfört. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 12. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 december 2020. 
Yrkande från V, S och D den 8 januari 2021. 
Yttrande från MP den 12 januari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 januari 2021. 

Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 12 januari 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 januari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 18 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (59) 
   
   

§ 58 0391/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, 
utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer  

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret enligt yrkande från V, MP och S: 

1. Förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och 
avveckling av bolagschefer återremitteras. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att revidera förslaget om riktlinjer för 
rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer på sådant 
sätt att de fackliga centralorganisationerna inkluderas vid framtagande av kravprofil, 
uttag av sökande till intervjuer, samt diskussion inför beslut om vem som ska 
erbjudas tjänsten. Förslaget revideras också på sådant sätt att en facklig representant, 
som utses gemensamt av de fackliga organisationerna, deltar på arbetsintervju med 
chefskandidater. I fall där fackliga organisationer ej kan enas om gemensam facklig 
representant utses denna av den största fackliga organisationen på förvaltningen eller 
bolaget. 

3. HR-chef för Göteborgs Stadshus AB ska fortsatt vara delaktig i processen när det 
gäller rekrytering av VD inom koncernen. 

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 21 december 2020, § 21.  
Bordlagt den 13 januari 2021, § 14. 

Handlingar 
KF Handling 2020 nr 257 med tillhörande protokollsutdrag den 10 december 2020, § 21. 
Återremissyrkande från V, MP och S den 8 januari 2021. 
Återremissyrkande från D den 27 januari 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från V, MP och S 
den 8 januari 2021. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras 
enligt yrkande från D den 27 januari 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
samt avslag på återremissyrkande från V, MP och S den 8 januari 2021 och 
återremissyrkande från D den 27 januari 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (59) 
   
   

§ 58 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer 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), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (4). 

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

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (3). 

Kommunstyrelsen beslutar med fyra röster mot sex att bifalla återremissyrkandet från  
V, MP och S. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (59) 
   
   

§ 59 1446/20 
Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och 
civilt försvar 2021–2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från MP, V och S den 8 januari 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, i 
enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i det fortsatta arbete med Göteborgs Stads 
krisberedskap säkerställa att åtgärder för att klara livsmedelsförsörjningen inkluderas. 

3. Övning för krisledningsnämnden ska ske minst två gånger per mandatperiod. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 december 2020, § 1075 och den 13 januari 2021, § 15. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 november 2020. 
Tilläggsyrkande från MP, V och S den 8 januari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 27 januari 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från MP, V och S den 8 januari 2021. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från MP, V och S den 8 januari 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (59) 
   
   

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

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

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 27 januari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 19 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (59) 
   
   

§ 60 1462/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads reviderade riktlinje för krishantering, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 december 2020, § 1076 och den 13 januari 2021, § 16. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 20 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (59) 
   
   

§ 61   
Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa 
EBO 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 18 januari 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (59) 
   
   

§ 62   
Yrkande från SD angående hantering av skyddade 
personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och 
nämnder 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handling 
Yrkande från SD den 20 januari 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (59) 
   
   

§ 63   
Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av 
skyddat boende som utförs av externa utförare 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handling 
Yrkande från SD den 20 januari 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (59) 
   
   

§ 64   
Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som 
anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 20 januari 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (59) 
   
   

§ 65   
Yrkande från V och MP avseende de ekonomiska 
förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 20 januari 2021. 
Yrkande från S den 22 januari 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (59) 
   
   

§ 66   
Yrkande från SD angående att ungdomar som begått och 
dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras 
ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 18 januari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 27 januari 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (59) 
   
   

§ 67 1640/20 
Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda de 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att 
genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 januari 2021. 
Yrkande från D den 22 januari 2021. 
Yrkande från SD den 20 januari 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (59) 
   
   

§ 68 1067/20 
Redovisning av uppdraget att utreda möjligheterna kring ett 
samlat ansvar för städning och snöröjning i staden  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2021. 
Yrkande från SD den 21 januari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 27 januari 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (59) 
   
   

§ 69   
Val av ledamot och ordförande i den politiska 
referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella 
Toftered (L) som avsagt sig uppdraget 

Beslut 
På förslag av Axel Darvik (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (59) 
   
   

§ 70   
Reviderat yrkande från M, L, C, V och MP särskilt yttrande KD 
angående att möjliggöra för fler husbåtsplatser i Göteborg 

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och 
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till permanenta 
husbåtsplatser på de nya kajerna i Marieholm.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och 
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda om programhandling Dnr 
0428/08 går att använda för att återuppta planerna på husbåtsplatser i 
Sannegårdshamnen. Allmänhetens tillgång till kajstråk och grönområden ska särskilt 
beaktas.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Grefab och andra relevanta 
nämnder och bolag översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att upplåta 
permanenta husbåts- och gästhamnsplatser på lämpliga kommunala småbåtshamnar.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 december 2020, § 1094. 

Handlingar 
Yrkande från M, L, C, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 22 januari 2021. 
Yrkande från SD den 18 januari 2021. 
Yrkande från D den 22 januari 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 18 januari 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 22 januari 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 januari 2021 och 
tilläggsyrkande från SD den 18 januari 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 22 januari 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till tilläggsyrkande från S den 22 januari 2021. 

Emmyly Bönfors (C) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C, V och MP den 22 januari 2021. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på 
yrkande från SD den 18 januari 2021, yrkande från D den 22 januari 2021 samt 
tilläggsyrkande från SD den 18 januari 2021 och tilläggsyrkande från S  
den 22 januari 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (59) 
   
   

§ 70 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena och 
finner att Emmyly Bönfors och Daniel Bernmars yrkande om bifall till yrkande från  
M, L, C, V och MP bifallits. 

Ordföranden ställer härefter 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.” 

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). 

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

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

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

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (3). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) 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 omröstningarna.  

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 januari 2021.  

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (59) 
   
   

§ 70 forts 
Reservationer 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (59) 
   
   

§ 71   
Yrkande från V och MP angående extra ersättning till 
timanställda som arbetat under pandemin 

Beslut 
Enligt yrkande från V och MP: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att samtliga arbetstagare som 
arbetat inom kommunals avtalsområde under 2020 erhåller den kollektivavtalade 
lönebonusen. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en beräkningsgrund för bonusen för 
timavlönade i samverkan med de fackliga parterna. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 24. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 11 december 2020. 
Yrkande från SD den 11 januari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 27 januari 2021. 
Yttrande från D den 12 januari 2021. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Daniel Bernmar (V) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
yrkande från V och MP den 11 december 2020. Vidare yrkar Marina Johansson (S) och 
Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från SD den 11 januari 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 11 januari 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 11 december 2020 och yrkande från SD den 11 januari 2021. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (59) 
   
   

§ 71 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om avslag på 
yrkandet från V och MP och Nej för bifall till Marina Johanssons m.fl. yrkande om bifall 
till yrkandet från V och MP.” 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och Jonas Attenius (S) 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. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 27 januari 2021. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 12 januari 2021. 

Reservation 
Ordföranden Axel Josefson (M), Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M) och Emmyly 
Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Alliansen reserverar sig mot 
beslutet angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemin med 
hänvisning till Kommunallag (2017:725) 11 kap § 16 där det framgår att utgifter under 
löpande budgetår ska ha en avisning om hur utgiften ska finansieras. Yrkandet saknar 
hänvisning till finansiering. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (59) 
   
   

§ 72 1109/20 
Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt 
upprättande av barnbokslut  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Inriktningen för arbetet med stadenövergripande barnrättsplan samt nämnders och 
styrelsers barnbokslut, i enlighet med stadsledningskontoret förslag i tjänsteutlåtandet, 
godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 december 2020, § 1087 och den 13 januari 2021, § 25. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 november 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 11 december 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 8 januari 2021. 
Tilläggsyrkande från S och D den 22 januari 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 8 januari 2021 samt avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 11 december 2020 och tilläggsyrkande från S och D den 22 januari 2021. 

Jonas Attenius (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från S och D den 22 januari 2021 samt avslag på tilläggsyrkande från 
SD den 11 december 2020 och tilläggsyrkande från MP och V den 8 januari 2021. 

Axel Darvik (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 11 december 2020, tilläggsyrkande från MP och V  
den 8 januari 2021 samt tilläggsyrkande från S och D den 22 januari 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 11 december 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (59) 
   
   

§ 72 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). 

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

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

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

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). 

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

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (59) 
   
   

§ 73   
Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till 
kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i 
styrgruppen för Västsvenska Paketet 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 29. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 4 januari 2021. 
Yrkande från D den 20 januari 2021. 
Yttrande från S den 27 januari 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 januari 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 20 januari 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från SD den 4 januari 2021 och yrkande från D 
den 20 januari 2021 med hänvisning till yttrandet från S den 27 januari 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 4 januari 2021 och yrkande från D den 20 januari 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Daniel 
Bernmars yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna och 
Daniel Bernmars yrkande om avslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden 
ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts 
yrkande om bifall till yrkande från D antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (59) 
   
   

§ 73 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för Axel Josefsons och Daniel Bernmars yrkande om 
avslag på yrkande från D och Nej för bifall till Martin Wannholts yrkande om bifall till 
yrkande 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). 

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 27 januari 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (59) 
   
   

§ 74   
Reviderat yrkande från MP, V, S, M, L, C, D särskilt yttrande 
KD angående Sluta skjut 

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

1. Stadsledningskontoret utreder möjligheterna för Göteborgs Stad att starta arbete 
enligt modellen ”Sluta skjut”, i samverkan med andra berörda myndigheter. 

2. Utredningen ska även identifiera hur erfarenhet och kunskap från Trygg i-modellen 
kan tillvaratas och samordnas med arbetet. 

Handlingar 
Yrkande från MP, V, S, M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD  
den 18 januari 2021, reviderat den 22 januari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 27 januari 2021. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 januari 2021, 
reviderad den 22 januari 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 27 januari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (59) 
   
   

§ 75   
Yrkande från SD angående – ”sluta skjut” – enligt 
Malmömodellen 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 18 januari 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 januari 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 januari 2021. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (59) 
   
   

§ 76   
Yrkande från D angående åtgärder avseende styrning och 
uppföljning av skyddat boende med externa utförare  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handling 
Yrkande från D den 20 januari 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (59) 
   
   

§ 77   
Yrkande från D angående åtgärder för säker och gemensam 
hantering av skyddade personuppgifter  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handling 
Yrkande från D den 20 januari 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (59) 
   
   

§ 78   
Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens 
tak för att minska klimatpåverkan 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handlingar 
Yrkande från MP, V, S och D den 20 januari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 januari 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (59) 
   
   

§ 79   
Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället 
för Olle Jonsson (L) som avsagt sig 

Beslut 
Till representant i Kontaktforum för studentfrågor för tiden till och med 2022 i stället för 
Olle Jonsson (L) utses Fredrik Lundgren (L). 

Protokollsutdrag skickas till 
Fredrik Lundgren 
Kontaktforum för studentfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (59) 
   
   

§ 80   
Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället 
för Sofie Löwenmark (D) som avsagt sig 

Beslut 
Till representant i Kontaktforum för studentfrågor för tiden till och med 2022 i stället för 
Sofie Löwenmark (D) utses John Ekman (D). 

Protokollsutdrag skickas till 
John Ekman 
Kontaktforum för studentfrågor 
Valberedningen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (59) 
   
   

§ 81   
Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella 
minoriteten romer i stället för Sofie Löwenmark (D) som 
avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer för tiden till och 
med 2022 i stället för Sofie Löwenmark (D) utses Per Holm (D). 

Protokollsutdrag skickas till 
Per Holm 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 
Valberedningen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (59) 
   
   

§ 82   
Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående 
ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Handling 
Yrkande från S, D, M, V, L och C samt särskilt yttrande från KD den 25 januari 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (59) 
   
   

§ 83 1344/20 
Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar 
socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), i enlighet med 
bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 januari 2021, § 32. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 december 2020. 
Yrkande från V och MP den 21 januari 2021. 
Yttrande från SD den 11 januari 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 januari 2021. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från V och MP den 21 januari 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 21 januari 2021. 

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 januari 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 januari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 21 till Socialdepartementet 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Nämnden för funktionsstöd 
Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (59) 
   
   

§ 84   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (59) 
   
   

§ 85 0012/21 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Informationen antecknas. 

 
1. 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
2. 0081/20 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning – december 2020 
3. 0016/20 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-18 
5. Extra uppföljning med anledning av KPMG:s rapport om smittspridning inom 

äldreboenden i Göteborgs Stad  
6. Dom från förvaltningsrätten i Luleå – laglighetsprövning avseende distansmöten 

Handling 
Yttrande från D den 26 januari 2021 avseende punkt 6.5. 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2021-01-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (59) 
   
   

§ 86   
Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till 
justerad beräkning av bilförmån"  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 februari 2021. 

Information 
Vid sammanträdet inkommer D med rubricerade yrkande. 

Handling 
Yrkande från D den 27 januari 2021. 
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