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Tid: 09:30–12:15  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 493-558 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), jäv § 495, via Teams: Blerta Hoti (S), 
Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C),  
Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Via Teams: Nina Miskovsky (M) 

Övriga ersättare 
Via Teams: Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Elisabet Lann (KD),  
Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, via Teams: Mathias Sköld, Lina Isaksson 
 
Via Teams, § 493: Jonas Kinnander, Erica Farberger, Tina Liljedahl-Scheel, Johannes 
Hulter, Elisabeth Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, 
Louise Warenius, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, Anna-Klara Behlin, Johan 
Svensson, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Carina 
Bulic, Yvonne Lundberg, Veronica Öjeskär, Peter Danielsson, Jan Jörnmark, Martin Jordö, 
Susanne Wirdemo, Sandra van Teul, Jonas Berg, Viktor Lundblad, Jeta Ibishi, Louise 
Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granqvist, Fredrik Lundgren, Sara Morshedi, Emma 
Rylander, Abraham Staifo, Jens Adamik, Emma Dolderer, Kristoffer Filipsson, Alexandra 
Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Miriam Lilja, Marcus Silbo, Agneta 
Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson  
 
Via Teams, §§ 494-558: Christina Terfors, Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Josef Akar, 
Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Louise Warenius, Max Reijer, Klas 
Eriksson, Klara Holmin, Anna-Klara Behlin, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, 
Jennifer Hankins, Yvonne Lundberg, Veronica Öjeskär, Martin Jordö, Jonas Berg, Jeta 
Ibishi, Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granqvist, Sara Morshedi, Emma Rylander, 
Abraham Staifo, Jens Adamik, Emma Dolderer, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, 
Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Miriam Lilja, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, 
Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson 
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§ 493   
Stadengemensamma ramar för arbete hemifrån/annan plats 
och successiv återgång till arbetsplatsen 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information om anpassningar i stadens hantering av 
covid-19. 

Tina Liljedahl-Scheel lämnar en information under följande rubriker: 

• Tre faser: nuläge, successiv återgång till arbetsplatsen och framtidens arbetsplats 
• Bakgrund – facklig samverkan och dialog 
• Stadengemensamma ramar för arbete hemifrån vid behov av anpassning till  

Covid-19 – ”Nuläget” 
- Nuläget styrs av Folkhälsomyndighetens restriktioner och smittskyddsläkaren i 

Västra Götalandsregionen 
• Stadengemensamma ramar för arbete hemifrån vid behov av anpassning till  

Covid-19 – ”Medanläget” 
- Förutsättningar – läge vid successiv återgång när Folkhälsomyndigheten tillåter 

återgång till arbetsplatsen (medan smitta/pandemin fortfarande pågår 
- Stadengemensam ram för arbete hemifrån 
- Chefen avgör utifrån arbetsledningsansvaret 
- Gemensamma frågeställningar som stödjer bedömning av möjligheten till arbete 

hemifrån 
- Viktigt att genomföra medan smitta finns 
- Gemensamma frågeställningar att utveckla med fokus på arbetsmiljö 

• ”Sedanläget” – framtidens arbetsliv 
- Tidplan för fortsatt arbete med samverkan 
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§ 494   
Upprop, anmälan av jäv vid sammanträdet och val av 
justerare 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Daniel Bernmar (V) anmäler jäv under punkt 2.1.1 på föredragningslistan, Hemställan 
från Göteborgs Hamn AB om att bilda joint venture för utveckling av logistikfastigheter. 

Grith Fjeldmose (V) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll under § 495. 
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§ 495 0747/21 
Hemställan från Göteborgs Hamn AB om att bilda joint 
venture för utveckling av logistikfastigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Principiellt förslag om Göteborgs Hamn AB:s organisation, inriktning och struktur 
för bildande av gemensam bolagskoncern i form av en joint venture med en privat 
aktör, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, tillstyrks.  

2. Förslag att Göteborgs Stads representanter i styrelse för joint venture-bolaget, samt 
dotterbolag, utgörs av tjänstepersoner inom Göteborgs Hamn AB, godkänns. 

3. Styrelsen för Göteborgs Hamn AB får i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för det 
samägda joint venture bolaget samt bolagsordningar för dotterbolag inom den 
gemensamma bolagskoncernen. 

4. Styrelsen för Göteborgs Hamn AB:s tecknande av aktieköpeavtal i samband med 
bildandet av bolagskoncernen samt överföring av markägandet från Scandinavian 
Distripoint AB till bolagskoncernen tillstyrks, med villkor att kommunfullmäktige 
fattar beslut om aktieägaravtal och bolagsordningar. 

5. Göteborgs Hamn AB:s förvärv av det antal lagerbolag som bedöms nödvändiga för 
genomförande av bildandet av en gemensam bolagskoncern i form av en joint 
venture, tillstyrks. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 maj 2021. 
Yrkande från D den 11 juni 2021. 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Representanterna från D antecknar som yttrande yrkandet från den 11 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 122 till kommunfullmäktige 
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§ 496 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 18 augusti 2021. 

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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§ 497 0320/13 
Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs 
konstmuseum 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 maj 2021. 
Yrkande från SD den 11 juni 2021. 
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§ 498 0755/21 
Trafiknämndens nya handläggningsavgifter för starttillstånd  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafiknämndens förslag till nya handläggningsavgifter för starttillstånd, i enlighet 
med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.  

2. Trafiknämndens förslag att nämnden får delegation att utföra indexjustering enligt 
prisindex för kommunal verksamhet av avgifterna, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

3. Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med en uppföljning av avgiftens 
nettoutfall när översynen av markavtal är klar. 

4. Tidpunkt för införande av nya avgifter för starttillstånd fastställs till år 2023. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2021. 
Yrkande från SD den 7 juni 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 7 juni 2021. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 7 juni 2021. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 123 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 9 (89) 
   
   

§ 499 0756/21 
Trafiknämndens avgift för upplåtelse av offentlig plats för 
uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av 
cykel 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafiknämndens förslag till avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av 
oregistrerade fordon till 2 400 kronor/kvadratmeter/år, fastställs.  

2. Trafiknämndens förslag till avgift för kort flytt av cykel till 300 kr per genomförd 
flytt, fastställs. 

3. Trafiknämndens pågående uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat 
regelverk och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och annan 
allmän platsmark ska rapporteras senast inför budgetarbetet 2023. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2021. 
Yttrande från S den 16 juni 2021. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 124 till kommunfullmäktige 
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§ 500 0475/19 
Redovisning av projektet civilt försvar  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2021. 
Yrkande från SD den 11 juni 2021. 
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§ 501 1679/20 
Redovisning av uppdrag om hur avhopparverksamheten kan 
stärkas  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisningen av uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2021 om hur 
avhopparverksamheten kan stärkas, i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera styrande dokument för arbete med 
avhoppare. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 juni 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 10 juni 2021. 

Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD den 10 juni 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 125 till kommunfullmäktige 
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§ 502   
Yrkande från MP och V om att rädda och utveckla 
förskolebussen 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 1 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 11 juni 2021. 
Yttrande från S och D den 11 juni 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 1 juni 2021. 

Axel Darvik (L) och Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från MP och V 
den 1 juni 2021. 

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 11 juni 2021. 

Representanterna från S och D antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 juni 2021. 
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§ 503 0472/21 
Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 - 2030 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Sammanträdet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 388. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2021. 
Yrkande från SD den 17 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 11 juni 2021. 
Yttrande från MP och V den 15 juni 2021. 
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§ 504 1365/20 
Redovisning av uppdrag om stadens rutiner vid 
nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med 
konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller 
våldsbejakande extremism 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-11-11 § 924 p 1 till stadsledningskontoret, att 
säkerställa att stadens rutiner för nyanställning av fast och vikarierande personal 
förhindrar rekrytering av personer med av polisen, säkerhetstjänst eller annan 
rättsvårdande myndighet konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller 
våldsbejakande extremism samt om gällande rutiner ej bedöms uppfylla detta föreslå 
kommunstyrelsen förtydliganden och skärpningar med kommunstyrelsens 
personalberedning som avstämningsyta under arbetsprocessen, förklaras fullgjort.  

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-11-11 § 924 p 2 till stadsledningskontoret, att 
redovisa stadens rutiner vid nyanställningar och för vikarier i avsikt att säkerställa att 
inga kopplingar finns till extremism, gängkriminalitet eller andra odemokratiska 
handlingar, förklaras fullgjort.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag 
att inför nyanställning till tjänster där personal utför vissa insatser i hemmet åt äldre 
personer eller personer med funktionsnedsättning, be den sökande att uppvisa ett 
utdrag från belastningsregistret. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med nämnden för intraservice 
komplettera intervjuguiden i Göteborgs Stads HR-process för rekrytering med 
fördjupade frågor om kandidatens bakgrund för att bedöma den sökandes lämplighet 
för den aktuella tjänsten. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera drogtester som en del av den 
säkerhetsprövning som görs vid nyanställningar till säkerhetsklassade tjänster i 
förvaltningar och bolag. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 446. 
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§ 504 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 
Yrkande från MP och V den 11 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 11 juni 2021. 
Yttrande från S den 11 juni 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 11 juni 2021 och avslag på tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021 och 
tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från MP och V den 11 juni 2021, 
tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021 och tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande 
från SD den 21 maj 2021 och tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från D den 28 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet från 
Karin Pleijel och Daniel Bernmar och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits.  

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

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

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

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 
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§ 504 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från SD 
och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) 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). 

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

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 11 juni 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 juni 2021. 

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande från MP och V. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande från MP och V. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 126 till kommunfullmäktige 
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§ 505 0508/21 
Genomförandebeslut avseende stadens exploatering inom 
detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 447. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2021. 
Yrkande från MP den 10 juni 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2021. 
Yttrande från V den 15 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 18 (89) 
   
   

§ 506 0660/21 
Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att 
ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S och D den 25 maj 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärendet om Redovisning av idrotts-och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en 
mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad återremitteras till idrotts- och 
föreningsnämnden för att komplettera förstudien med en genomlysning av 
alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet. 

2. Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att, som en del i den kompletterade 
förstudien, genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda 
badhus i andra kommuner. Studien ska innehålla jämförelser och tillhörande analys 
av funktioner och kostnader. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 450. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2021. 
Yrkande från V den 11 juni 2021. 
Återremissyrkande från S och D den 25 maj 2021. 
Återremissyrkande från SD den 21 maj 2021. 
Återremissyrkande från MP den 11 juni 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från S och D den 25 maj 2021 och avslag på återremissyrkande från SD 
den 21 maj 2021, återremissyrkande från MP den 11 juni 2021 och yrkande från V  
den 11 juni 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från SD den 21 maj 2021 och i andra hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från S och D den 25 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från S och D  
den 25 maj 2021 och yrkande från MP den 11 juni 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (89) 
   
   

§ 506 forts 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla återremissyrkandet från S och D. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 127 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (89) 
   
   

§ 507 0646/21 
Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny 
projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från S, D, M, L, C, V och MP den 12 juni 2021 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Förbindelsen mellan Lindholmen-Linnéplatsen ska vara tunnelalternativet i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Göteborgs Stads kvarvarande medel från objektavtal linbana centrum på 401 mnkr 
(prisnivå 2019-09) inom ramen för Sverigeförhandlingen överförs till objekt Spårväg 
och citybuss Brunnsbo-Linné. 

3. Projektramen för program Spårväg och citybuss Brunnsbo–Linné motsvarande 6 136 
mnkr (prisnivå 2019-09) fastställs, förutsatt att Västra Götalandsregionens och statens 
kvarvarande medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Spårväg och citybuss 
Brunnsbo – Linné. Göteborgs Stads del av ramen uppgår till totalt 1 679 mnkr 
(prisnivå 2019-09).  

4. Kommunstyrelsen får mandat att besluta om kommande tilläggsavtal med Västra 
Götalandsregionen och staten avseende justeringar i ramavtal och objektavtal inom 
Sverigeförhandlingen. 

5. Överenskommelsen om ekonomisk ansvarsfördelning mellan Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregionen, i enlighet med bilaga 8 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns. 

6. Trafiknämnden får i uppdrag att i genomförandestudien av tunnelalternativet, 
översiktligt utreda en lösning där en framtida koppling med Järntorget kan 
möjliggöras, exempelvis genom anslutande tunnel vid stigberget. Utredningen ska 
även inkludera en grov prisbild för en sådan lösning. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 383 och den 2 juni 2021, § 452. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (89) 
   
   

§ 507 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2021. 
Återremissyrkande från D den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D (a) den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D (b) den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D (c) den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D (d) den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D (e) den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 16 juni 2021. 
Tilläggsyrkande från S, D, M, L, C, V och MP samt särskilt yttrande från KD  
den 12 juni 2021. 
Yttrande från MP, V och S den 28 maj 2021. 
Yttrande MP och V den 1 juni 2021. 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från  
S, D, M, L, C, V och MP den 12 juni 2021, tilläggsyrkande från S den 16 juni 2021 och 
tilläggsyrkanden från D (b och e) den 28 maj 2021 samt avslag på återremissyrkande från 
D den 28 maj 2021, tilläggsyrkanden från D (a, c och d ) den 28 maj 2021 och 
tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande 
från SD den 17 maj 2021 och tilläggsyrkande från S, D, M, L, C, V och MP  
den 12 juni 2021 samt avslag på återremissyrkande från D den 28 maj 2021, 
tilläggsyrkanden från D (a-e) den 28 maj 2021 och tilläggsyrkande från S  
den 16 juni 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från 
D den 28 maj 2021 och i andra hand bifall till tilläggsyrkande från  
S, D, M, L, C, V och MP den 12 juni 2021, tilläggsyrkanden från D (a-e)  
den 28 maj 2021 och tilläggsyrkande från S den 16 juni 2021. 

Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S, D, M, L, C, V och MP  
den 12 juni 2021 samt avslag på återremissyrkande från D den 28 maj 2021, 
tilläggsyrkanden från D (a-e) den 28 maj 2021, tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2021 
och tilläggsyrkande från S den 16 juni 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (89) 
   
   

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet från S, D, M, L, C, V och MP. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (89) 
   
   

§ 507 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet 
från D (b).” 

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Emmyly 
Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) 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). 

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

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

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

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

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (89) 
   
   

§ 507 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet 
från D (d).” 

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

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

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Emmyly 
Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) 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). 

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

Representanterna från MP, V och S antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 28 maj 2021. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 juni 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 12 juni 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (89) 
   
   

§ 507 forts 
Reservationer 
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 128 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (89) 
   
   

§ 508 0336/20 
Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler 
från förvaltning till bolag  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 11 juni 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktiges budget för 2020 avseende 
förutsättningar och möjligheter att överföra lokaler från förvaltningar till bolag, 
antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att beakta utredningen i arbetet med en ny 
organisation för stadsutveckling. Utredningen ska kompletteras med möjligheter att 
överföra lokaler till stadens befintliga bolag. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 386 och den 2 juni 2021, § 455. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2021. 
Yrkande från SD den 10 maj 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 11 juni 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C och S den 11 juni 2021 och avslag på yrkande från SD den 10 maj 2021. 

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

Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) 
avslag på yrkande från SD den 10 maj 2021 och yrkande från M, L, C och S  
den 11 juni 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 129 till kommunfullmäktige 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (89) 
   
   

§ 509 0518/21 
Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D och S den 11 juni 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads internhyressättning, enligt redovisad princip som framgår i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, avseende självkostnadshyra och som 
omfattarsamtliga verksamhetslokaler i lokalnämndens bestånd, fastställs. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda uppdraget att i samarbete med lokalnämnden 
och berörda nämnder, redovisa förslag kopplade till en ny utvecklad ekonomistyrning 
senast 2021-12-31, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 387 och den 2 juni 2021, § 456. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2021. 
Yrkande från D och S den 11 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 16 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) anmäler att de inte 
deltar i beslutet. 

Jonas Attenius (S), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
yrkande från D och S den 11 juni 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från D och S den 11 juni 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jonas Attenius m.fl. 
yrkande bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 130 till kommunfullmäktige 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (89) 
   
   

§ 510 0488/21 
Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs 
med Fattighusån och Stora Hamnkanalen  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, S, M, V, L, MP och C den 16 juni 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet om upprustning av kanalmurar återremitteras med uppdrag till trafiknämnden, 
som i samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 
övriga berörda samordnar fördjupningar enligt följande, innan vidare inriktningsbeslut 
kan tas:  

a. Ska redovisa om alternativa investeringar i sträckningar för kollektivtrafik, som 
Operalänken med en koppling även till Hisingen och med möjlighet till förlängning 
genom Gullbergsvass samt Allélänken via allén och Åkareplatsen, kan innebära att 
renoveringen av kanalmurarna kan göras i mindre omfattning eller till lägre kostnad.  

b. Ska redovisa hur alternativa sträckningar för kollektivtrafik kan förbättra dess 
framkomlighet, samt framkomligheten för andra trafikslag såsom förbättrat stråk för 
cykel och gångtrafik längs med Stampgatan och Norra Hamngatan.  

c. Ska redovisa om kanalmurarna ändå behöver renoveras i samma omfattning oavsett 
bärighet av tunga trafikslag. Samt vilken skillnad i kostnad som en renovering med 
en utformning utan tunga trafikslag i så fall skulle innebära.  

d. Ska redovisa om andra åtgärder kan genomföras samtidigt med renoveringen av 
kanalmurarna, så som renovering av broar, bredare stråk och förbättrad stadsmiljö. 
Samt klimatanpassningsåtgärder såsom hantering av skyfall och höjda vattennivåer.  

e. Ska redovisa om vilka tänkbara möjligheter till extern finansiering som finns och 
eventuella samordningsvinster av att genomföra vissa närliggande projekt samtidigt 
eller kostnadsbesparingar genom att genomföra alternativa spårvagnsträckningar 
först.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 297, den 5 maj 2021, § 348, den 19 maj 2021, § 405 och 
den 2 juni 2021, § 461. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2021. 
Yrkande från SD den 16 april 2021. 
Återremissyrkande från D, S, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD  
den 16 juni 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (89) 
   
   

§ 510 forts 
Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Blerta Hoti (S), Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och 
ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från  
D, S, M, V, L, MP och C den 16 juni 2021. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) och Karin  
Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD den 16 april 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från D, S, M, V, L, MP och C den 16 juni 2021 och i andra hand bifall till yrkande från 
SD den 16 juni 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet enligt yrkande från  
D, S, M, V, L, MP och C. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 131 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (89) 
   
   

§ 511 0267/21 
Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Samlingsärende inom uppföljning maj 2021 överlämnas till kommunfullmäktige som ett 
led i stadens uppföljning.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samlingsärende inom uppföljning maj 2021, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2015-09-10 § 23 till miljö- och klimatnämnden, att 
koordinera och följa upp Göteborgs Stads arbete med Green Digital Charter, avslutas. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2019 (2018-11-22 § 11) till kretslopp och 
vattennämnden att ta fram en utredning för att bedöma vilka insatser som krävs för att 
minska dagvatten i avloppssystemet och kostnaderna för dessa, förklaras fullgjort.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-04-16 § 20 till byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden att i samverkan med trafiknämnden, analysera konsekvenserna av 
att linbaneprojektet avslutas, samt värdera hur pågående detaljplaner inom linbanans 
influensområde påverkas. Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden ska därefter 
återkomma med en rapport till kommunstyrelsen som innehåller förslag på åtgärder 
som bör vidtas med anledning av det nedlagda projektet. Uppdraget förklaras 
fullgjort.  

5. Kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2020 (2019-11-13 § 4) till miljö- och 
klimatnämnden och trafiknämnden att utreda effekterna av ett antal olika möjliga 
utformningar av miljözon klass 2-områden, förklaras fullgjort. 

6. Kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2020 (2019-11-13 § 4) till idrotts- och 
föreningsnämnden om att utveckla möjligheterna till breddad finansiering bland annat 
genom att utreda förutsättningarna för att sälja namnrättigheter till anläggningar och 
motionsytor, förklaras fullgjort. 

7. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 22 till park- och naturnämnden om att 
tillsammans med fastighetsnämnden samt nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning se över möjligheterna att genomföra kurser för småskalig matodling 
i samverkan med folkbildningen under 2020, ska genomföras.  

8. Kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2019 (2018-11-22 § 11) till 
fastighetsnämnden om att inrätta en öppen marknadsplats för mark i Göteborgs Stad, 
ska genomföras.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (89) 
   
   

§ 511 forts 
Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 382 och den 2 juni 2021, § 451. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2021. 
Yrkande från MP och V den 26 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från V, S och MP den 28 maj 2021, reviderat den 31 maj 2021. 
Återremissyrkande från D den 31 maj 2021. 
Yrkande från D den 16 juni 2021. 
Yttrande från V och MP den 1 juni 2021. 
Yttrande från SD den 1 juni 2021. 
Yttrande från D den 16 juni 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 26 maj 2021 och tilläggsyrkande från V, S och MP den 28 maj 2021, reviderat  
den 31 maj 2021 samt avslag på återremissyrkande från D den 31 maj 2021 och yrkande 
från D den 16 juni 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
V, S och MP den 28 maj 2021, reviderat den 31 maj 2021 samt avslag på yrkande från 
MP och V den 26 maj 2021, återremissyrkande från D den 31 maj 2021 och yrkande från 
D den 16 juni 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från 
D den 16 juni 2021 och i andra hand bifall till yrkande från D den 16 juni 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från MP och V den 26 maj 2021, tilläggsyrkande från V, S och MP  
den 28 maj 2021, reviderat den 31 maj 2021, återremissyrkande från D den 31 maj 2021 
och yrkande från D den 16 juni 2021. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (89) 
   
   

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden med undantag av 
tilläggsyrkandet från V, S och MP och finner att det egna yrkandet om att bifalla 
stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det 
egna yrkandet som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att Karin Pleijels och Daniel Bernmars 
yrkande om att bifalla yrkandet från MP och V antagits som motförslag i 
huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om att bifalla 
stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Karin Pleijels och Daniel Bernmars 
yrkande om att bifalla yrkandet från MP och V.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (8). 

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

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

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

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

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (89) 
   
   

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 juni 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 juni 2021. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 juni 2021. 

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 132 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (89) 
   
   

§ 512   
Yrkande från D angående utredning av Operalänken  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att yrkandet från D den 14 april 2021 återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 308, den 5 maj 2021, § 353, den 19 maj 2021, § 408 och 
den 16 juni 2021, § 462. 

Handlingar 
Yrkande från D den 14 april 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 11 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 
Yttrande från MP och V den 15 juni 2021. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) anmäler att yrkandet från D den 14 april 2021 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (89) 
   
   

§ 513   
Yrkande från D angående Kultur möter Kultur  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 412 och den 2 juni 2021, § 465. 

Handlingar 
Yrkande från D den 12 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från D den 12 maj 2021. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 12 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från D och 
finner att det 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), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (11). 

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

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 2 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (89) 
   
   

§ 514   
Yrkande från SD angående tjejer som ingår i Göteborgs 
kriminella gäng 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 467. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 26 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 juni 2021. 

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

Daniel Bernmar (V) och Marina Johansson (S) yrkar avslag på yrkande från SD  
den 26 maj 2021. 

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

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

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (89) 
   
   

§ 514 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 2 juni 2021. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (89) 
   
   

§ 515   
Yrkande från MP, V, S och D angående samordning och 
synpunktshantering renhållning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V, S och D den 26 maj 2021 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden ges i uppdrag att ta fram 
och under 2021 genomföra ett åtgärdspaket för att möta de brister som framkommer i 
stadsrevisionens granskning av gaturenhållningen i Göteborg, med målsättningen att klart 
förbättra standarden på gaturenhållningen och synpunktshanteringen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 469. 

Handlingar 
Yrkande från MP, V, S och D den 26 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 15 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 16 juni 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D) och Blerta Hoti (S) yrkar 
bifall till yrkande från MP, V, S och D den 26 maj 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) 
avslag på tilläggsyrkande från SD den 15 juni 2021. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från MP, V, S och D med hänvisning till 
yttrandet från M, L, C och KD den 16 juni 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från MP, V, S och D den 26 maj 2021 och 
tilläggsyrkande från SD den 15 juni 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla yrkandet från MP, V, S och D. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (89) 
   
   

§ 515 forts 
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 133 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (89) 
   
   

§ 516   
Yrkande från SD angående illegala bosättningar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handlingar 
Yrkande från S den 9 juni 2021. 
Yttrande från S den 16 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (89) 
   
   

§ 517   
Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till 
elever på vinstdrivande skolor 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handlingar 
Yrkande från V den 9 juni 2021. 
Yttrande från MP den 15 juni 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (89) 
   
   

§ 518 1434/20 
Remittering av rapport gällande arbetsrehabiliteringens 
organisatoriska hemvist 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och rapport gällande arbetsrehabiliteringens 
organisatoriska hemvist remitteras till socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och 
Hisingen, samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV), nämnden för 
funktionsstöd och Finsam med begäran om yttrande senast 2021-09-01.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Genom stadsledningskontoret: 
Socialnämnderna – Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) 
Nämnden för funktionsstöd 
Finsam 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (89) 
   
   

§ 519 1109/20 
Remittering av förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från D: 

Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande och förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan, i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, till byggnadsnämnden, förskolenämnden, 
grundskolenämnden, utbildningsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, nämnden för funktionsstöd, nämnden för konsument och 
medborgarservice, park- och naturnämnden, miljö- och klimatnämnden, socialnämnderna 
Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, trafiknämnden, Förvaltnings AB Framtiden, 
Göteborg & Co AB, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Göteborgs Stads HBTQ-råd, 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads sverigefinska råd, 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, ungdomsfullmäktige, 
Resursteam heder, Bris, Rädda Barnen, Inflytande Nätverk Göteborg (ING) och Barnahus 
Polisen med begäran om yttrande. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 9 juni 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på tilläggsyrkande från D den 9 juni 2021 och tilläggsyrkande från SD  
den 10 juni 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande 
från D den 9 juni 2021 och tilläggsyrkande från SD den 10 juni 2021. 

Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från D den 9 juni 2021. Vidare 
yrkar Marina Johansson (S) och Axel Josefson (M) avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 10 juni 2021. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (89) 
   
   

§ 519 forts 
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 D 
och finner att det bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (89) 
   
   

§ 520 0450/21 
Redovisning av uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på hur 
bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från V, MP, D och S den 11 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (89) 
   
   

§ 521 1446/20 
Fördelning av statlig ersättning för arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Fördelning av ersättning till krisberedskap och civilt försvar för år 2021, i enlighet 
med vad som framgår i stadsledningskontoret tjänsteutlåtande, fastställs. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsättningsvis, med utgångspunkt i 
Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, 
svara för redovisning och fördelning av till staden inkomna statliga ersättningar inom 
området krisberedskap och civilt försvar. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från SD antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (89) 
   
   

§ 522 0727/21 
Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för 
arbetet med att förebygga avhysningar 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande och förslag till reviderad riktlinje för arbetet med att förebygga 
avhysningar till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, nämnden för 
funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, fastighetsnämnden, nämnden för 
konsument- och medborgarservice och Förvaltnings AB Framtiden, för yttrande. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Genom stadsledningskontoret: 
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst 
Nämnden för funktionsstöd 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Förvaltnings AB Framtiden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (89) 
   
   

§ 523 0595/21 
Redovisning av uppdrag om möjligheter och incitament för 
att frigöra anställd legitimerad personal från administrativa 
arbetsuppgifter för att under en tid arbeta utifrån sin 
grundprofession 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-03-31 § 276 till 
stadsledningskontoret, att snabbt utreda möjligheter och incitament för att frigöra 
anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att istället under 
en tid arbeta utifrån sin grundprofession, antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2021-03-23 § 111 till 
kommunstyrelsen är besvarad inom ramen för stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2021. 
Yttrande från D den 15 juni 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (89) 
   
   

§ 524 0754/21 
Hemställan från trafiknämnden om att ianspråkta 
budgeterade medel för finansiering av Göteborg 
Citysamverkan 2021  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Trafiknämndens hemställan om att ianspråkta utökat kommunbidrag på 2 miljoner 
kronor, i enlighet med kommunfullmäktiges budget för finansiering av Göteborg 
Citysamverkan 2021, godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafiknämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (89) 
   
   

§ 525 0698/21 
Redovisning av uppdrag gällande kulturnämndens 
möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens 
verksamhetslokaler 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Ärendet återremitteras till kulturnämnden i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (89) 
   
   

§ 526 1683/20 
Redovisning av utredningsuppdrag om hur verksamheten vid 
Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (89) 
   
   

§ 527   
Val av suppleant i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för 
Berit Fredholm (-) 

Beslut 
Till ny suppleant i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Berit Fredholm (-) för tiden 
till och med 2022 utses Charlotte Kaurin (-). 

Protokollsutdrag skickas till 
Charlotte Kaurin (-) 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (89) 
   
   

§ 528   
Yrkande från D om återstart av besöksnäringen  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 427 och den 2 juni 2021, § 476. 

Handlingar 
Yrkande från D den 12 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D 
den 12 maj 2021 och avslag på tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 12 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D den 12 maj 2021 och 
tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från D och 
finner att det 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), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar 
Ja (10). 

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

Kommunstyrelsen konstaterar härmed att tilläggsyrkandet från SD har fallit. 

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 2 juni 2021.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (89) 
   
   

§ 529   
Yrkande från D angående trygghetsåtgärder för Klippans 
kulturreservat  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 477. 

Handlingar 
Yrkande från D den 26 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 
Yttrande från SD den 11 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från D  
den 26 maj 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från D den 26 maj 2021 med hänvisning till 
yttrandet från S den 2 juni 2021. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 26 maj 2021 med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 14 juni 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från D och 
finner att det 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), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar 
Ja (10). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (89) 
   
   

§ 529 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 S den 2 juni 2021. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (89) 
   
   

§ 530   
Yrkande från D och S angående – Möjliggör ett Västsvenskt 
Industrihistoriskt Center i Göteborg  

Beslut 
Enligt yrkande från D och S: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med kulturnämnden och Business 
Region Göteborg, inleda samtal med VGR, Länsstyrelsen och representanter för 
näringslivet kring lämplig finansieringsmodell och möjlig placering inom Göteborgs Stad 
av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 478. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 25 maj 2021. 
Yrkande från SD den 11 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 16 juni 2021. 
Yttrande från MP och V den 16 juni 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D och S  
den 25 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 11 juni 2021 om att bifalla 
yrkandet från D och S den 25 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till beslutssatsen i yrkande från  
D och S den 25 maj 2021 med hänvisning till yttrandet från MP och V den 16 juni 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D och S den 25 maj 2021. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (89) 
   
   

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

Axel Darvik (L), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) 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), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas 
Attenius (S) röstar Nej (9). 

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

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

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 16 juni 2021. 

Reservation 
Ordföranden Axel Josefson (M), Axel Darvik (L), Emmyly Bönfors (C) och 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (89) 
   
   

§ 531   
Val av ledamot och ordförande i arvodesberedningen i stället 
för Susanne Wirdemo (M) som avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot och ordförande i arvodesberedningen i stället för Susanne Wirdemo (M) för 
tiden till och med 2022 utses Jonas Ransgård (M). 

Protokollsutdrag skickas till 
Jonas Ransgård 
Arvodesberedningen 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (89) 
   
   

§ 532   
Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på 
HVB-hem  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 9 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (89) 
   
   

§ 533   
Yrkande från MP och V om klimatsmarta vanor efter covid-19-
pandemin 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 9 juni 2021. 
Yttrande från S den 16 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (89) 
   
   

§ 534   
Yrkande från V och MP angående konsekvenser för 
Göteborgs stad vid införande av marknadshyror  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 9 juni 2021. 
Yttrande från S den 16 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (89) 
   
   

§ 535 0319/21 
Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) 
om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta 
skjut" 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S den 16 juni 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Abdullahi Mohammed och Karin Pleijel väckta motionen anses besvarad. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 maj 2021. 
Yrkande från S den 16 juni 2021. 
Yttrande från SD den 10 juni 2021. 

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

Marina Johansson (S), Martin Wannholt (D) Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden 
Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från S om att anse motionen besvarad. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Marina Johanssons m.fl. 
yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Marina Johanssons m.fl. yrkande och Nej 
för bifall till Karin Pleijels och Daniel Bernmars yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 juni 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (89) 
   
   

§ 535 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 134 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (89) 
   
   

§ 536 0402/21 
Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i 
Göteborgs Stads upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 Den av Finn Hellman väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2021. 
Yrkande från SD den 7 juni 2021. 
Yrkande från D den 11 juni 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 11 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 16 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från  
V och MP den 11 juni 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD  
den 7 juni 2021 och yrkande från D den 11 juni 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 7 juni 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 11 juni 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska avstyrkas och avslag på tilläggsyrkande från  
V och MP den 11 juni 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) konstaterar att Emmyly Bönfors och Jonas Attenius 
yrkande samt yrkandet från D föreslår att motionen ska avstyrkas och föreslår att dessa 
behandlas som ett yrkande.  

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly Bönfors och Jonas 
Attenius yrkande om att avstyrka motionen bifallits. 

Kommunstyrelsen konstaterar härmed att tilläggsyrkandet från V och MP har fallit. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (89) 
   
   

§ 536 forts 
Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 16 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 135 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (89) 
   
   

§ 537 0320/21 
Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och 
Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Elisabeth Undén, Martina Nilsson och Karin Pleijel väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 481. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 maj 2021. 
Yrkande från D den 28 maj 2021. 
Yrkande från SD den 28 maj 2021. 
Yrkande från V den 11 juni 2021. 
Yrkande från MP den 11 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 11 juni 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand bifall till yrkande från MP den 11 juni 2021 och i 
andra hand bifall till yrkande från V den 11 juni 2021 samt avslag på yrkande från D  
den 28 maj 2021 och yrkande från SD den 28 maj 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 28 maj 2021. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar att motionen ska avstyrkas samt avslag på yrkande från D  
den 28 maj 2021, yrkande från SD den 28 maj 2021, yrkande från V den 11 juni 2021 och 
yrkande från MP den 11 juni 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden Axel Josefson (M) konstaterar att Blerta Hotis och Emmyly Bönfors 
yrkande samt yrkandet från D föreslår att motionen ska avstyrkas och föreslår att dessa 
behandlas som ett yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (89) 
   
   

§ 537 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Blerta Hotis och Emmyly 
Bönfors yrkande samt yrkandet från D om att avstyrka motionen bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 2 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 136 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (89) 
   
   

§ 538 0486/21 
Remiss från Miljödepartementet - Betänkande Havet och 
människan (SOU 2020:83) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över betänkandet Havet och människan, i enlighet med bilaga 6 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Miljödepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 juni 2021. 
Yttrande från MP och V den 15 juni 2021. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 15 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 137 till Miljödepartementet 
Byggnadsnämnden 
Kretslopp och vattennämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Gryaab AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (89) 
   
   

§ 539 0510/21 
Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport 
2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av 
byggnader 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av 
byggnader, i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds 
till Finansdepartementet.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 138 till Finansdepartementet 
Fastighetsnämnden 
Förvaltnings AB Framtiden 
Miljö- och klimatnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (89) 
   
   

§ 540 0649/21 
Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria 
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter 
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, 
fritidshem och annan jämförlig verksamhet   

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Yttrande över remiss från Finansdepartementet, Boverkets promemoria Önskemål om 
utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, 
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, i enlighet med yrkande från  
M, L och C, översänds till Finansdepartementet.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 juni 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Axel Darvik (L) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 11 juni 2021  

Daniel Bernmar (V), Jessica Blixt (D) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från M, L och C  
den 11 juni 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 139 till Finansdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (89) 
   
   

§ 541 0535/21 
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Motorfordonspooler 
- på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss av betänkandet Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Infrastrukturdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 140 till Infrastrukturdepartementet 
Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Miljö- och klimatnämnden 
Trafiknämnden 
Göteborgs Stads Parkering AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (89) 
   
   

§ 542 0554/21 
Remiss från Utbildningsdepartementet - Skolbibliotek för 
bildning och utbildning (SOU 2021:3)  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3), i 
enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Utbildningsdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 maj 2021. 
Yttrande från S den 14 juni 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 141 till Utbildningsdepartementet 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
Kulturnämnden 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (89) 
   
   

§ 543 0607/21 
Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter 
för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11) 

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

Yttrande över remissen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven  
(SOU 2021:11), i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med 
ändring enligt yrkande från D, S, MP och V, översänds till Utbildningsdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2021. 
Yrkande från D, S, MP och V den 10 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Jessica Blixt (D) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från 
D, S, MP och V den 10 juni 2021. 

Axel Darvik (L) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande bifallits.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 142 till Utbildningsdepartementet 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (89) 
   
   

§ 544 0559/21 
Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör  
(Ds 2021:7) 

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

Yttrande över remissen ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör” (Ds 2021:7), i 
enlighet med yrkande från M, L, C, D, V och MP, översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 maj 2021. 
Yrkande från M, L, C, D, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 11 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 juni 2021. 
Yttrande från S den 16 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar 
bifall till yrkande från M, L, C, D, V och MP den 11 juni 2021. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
yrkande från M, L, C, D, V och MP den 11 juni 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 juni 2021. 

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 juni 2021 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 143 till Socialdepartementet 
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (89) 
   
   

§ 545 0735/21 
Remiss från Finansdepartementet - Promemorian 
Skattelättnad för cykelförmån  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Promemoria med förslag till skattelättnad för cykelförmån (Fi2021/01840), 
i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Finansdepartementet.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 144 till Finansdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 76 (89) 
   
   

§ 546 0675/21 
Remiss från Trafikverket - Samråd 3 för ny järnväg mellan 
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya 
stambanor, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds 
till Trafikverket. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 485. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2021. 
Yttrande från D den 11 juni 2021. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 145 till Trafikverket 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 77 (89) 
   
   

§ 547 0741/21 
Göteborgsförslag [5338] för beslut - Göteborg behöver ett 
skönhetsråd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

Handlingar 
Göteborgsförslag nr 5338 den 6 maj 2021. 
Yrkande från D den 11 juni 2021. 
Yrkande från SD den 7 juni 2021. 
Yttrande från V och M P den 14 juni 2021. 
Yttrande från S den 16 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 78 (89) 
   
   

§ 548   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 79 (89) 
   
   

§ 549 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0072/21 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0016/21 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
4. Extra månadsuppföljning maj 2021 
5. 0081/21 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning – maj 2021  
6. 0215/21 - Anmälan om stadsdirektörens beslut om vidaredelegation 

 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 bordläggs till sammanträdet  
den 18 augusti 2021. 

På förslag av Martin Wannholt (D): 

0915/21 - KFi Rapport mobilisering och samordning - En studie av Göteborgs Stads 
hantering av pandemin bordläggs till sammanträdet den 18 augusti 2021. 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 80 (89) 
   
   

§ 550 0383/20 
Västsvenska paketet - Tertialrapport 1 för 2021 och 
uppföljning på genomförandeplanen 

Beslut 
1. Västsvenska paketet – tertialrapport 1 för 2021 och uppföljning på 

genomförandeplanen antecknas. 
2. Yrkandet från D avslås. 
3. Yrkandet från SD avslås. 

Handlingar 
Västsvenska paketet – tertialrapport 1 för 2021 och uppföljning på genomförandeplanen 
Yrkande från D den 9 juni 2021. 
Yrkande från SD den 10 juni 2021. 
Yttrande från MP och V den 15 juni 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från D den 9 juni 2021 
och yrkande från SD den 10 juni 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 9 juni 2021. 

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

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att Västsvenska paketet – tertialrapport 1 för 2021 och 
uppföljning på genomförandeplanen antecknas. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag 
på yrkandet från D och finner att det 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), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar 
Ja (10). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 81 (89) 
   
   

§ 550 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från SD och 
finner att det avslagits. 

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

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 15 juni 2021. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 82 (89) 
   
   

§ 551   
Förordnande av politisk sekreterare för D – korrigering i 
startdatum 

Beslut 
Patrik Höstmad (D) förordnas som politisk sekreterare för D för tiden från och med  
den 16 augusti 2021 till och med den 31 december 2022. 

Information 
Martin Wannholt (D) uppmärksammar kommunstyrelsen på att en korrigering av 
startdatum för Patrik Höstmads förordnande som politisk sekreterare för D behöver göras. 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 378 att förordna Patrik Höstmad (D) för 
tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022. Justerat 
startdatum ska vara den 16 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Patrik Höstmad 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 83 (89) 
   
   

§ 552   
Val av representant i referensgruppen för 
facknämndsöversynen i stället för Carina Bulic (D) som 
avsagt sig 

Beslut 
Till representant i referensgruppen för facknämndsöversynen i stället för Carina Bulic (D) 
för tiden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 31 december 2022 utses 
Patrik Höstmad (D). 

Protokollsutdrag skickas till 
Patrik Höstmad 
Referensgrupp för facknämndsöversynen 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 84 (89) 
   
   

§ 553   
Val av representant i Ö-dialogen för MP 

Beslut 
Till representant i Ö-dialogen för tiden till och med 2022 utses Ingvar Andersson (MP).  

Protokollsutdrag skickas till 
Ingvar Andersson 
Ö-dialogen 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 85 (89) 
   
   

§ 554   
Förordnande av politisk sekreterare för M 

Beslut 
1. Pelle Hellqvist (M) förordnas som politisk sekreterare för M för tiden från och med  

den 21 juni 2021 till och med den 31 december 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Pelle Hellqvist 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 86 (89) 
   
   

§ 555   
Förordnande av politisk sekreterare för M 

Beslut 
1. Stefan Kraft (M) förordnas som politisk sekreterare för M för tiden från och med  

den 9 augusti 2021 till och med den 31 december 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stefan Kraft  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 87 (89) 
   
   

§ 556   
Övriga frågor 
 
Jonas Attenius (S) lyfter frågan om återgång till fysiska sammanträden inför uppstart till 
hösten. 

Grith Fjeldmose (V) lyfter frågan om kommunstyrelsen försäkrat sig om att utskick av 
sommarlovskort kommer ske så fort folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer 
slutar gälla. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 88 (89) 
   
   

§ 557   
Yrkande från V, MP och D angående hemställan till 
socialnämnderna om sommarlovskort till barn och unga vars 
vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd 

Beslut 
Yrkandet från V, MP och D avslås. 

Handling 
Yrkande från V, MP och D den 14 juni 2021 (redovisat vid sammanträdet). 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V, MP och D den 14 juni 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från  
V, MP och D den 14 juni 2021. 

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (8). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och 
Jessica Blixt (D) röstar Nej (5). 

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

Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 89 (89) 
   
   

§ 558   
Anföranden 
 
Ordföranden Axel Josefson (M) tackar kommunstyrelsen, stadsdirektören och 
stadsledningskontoret för vårens insatser och tillönskar alla en trevlig sommar. 

Anförandet besvaras av andre vice ordföranden Daniel Bernmar (V). 
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