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Tid: 9:30–11:51  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 606-648 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), via Teams: Blerta Hoti (S), Axel 
Darvik (L), Martin Wannholt (D), jäv § 633, Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M),  
Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C),  
Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Via Teams: Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Henrik Munck (D), § 633 

Övriga ersättare 
Via Teams: Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), Elisabet Lann (KD) 

Övriga närvarande 
Via Teams, § 606: Tina Liljedahl-Scheel, Elisabeth Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, 
Ruben Malmström, Gustav Öberg, Louise Warenius, Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie 
Nordell, Anna Skrapste, Johan Svensson, Marie Brynolfsson, Jennifer Hankins, Anna-
Klara Behlin, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Veronica Öjeskär, Patrik Höstmad, Martin 
Jordö, Per Hellqvist, Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granqvist, Fredrik Lundgren, 
Abraham Staifo, Jens Adamik, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, Clara Thulin, 
Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Rasmus Evinsnö, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, 
Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Silvana Vretoska, Eva Sten Olsson, 
Babbs Edberg, Johanna Häussler Sand, Charlotte Björk 

Via Teams, §§ 607-648: Christina Terfors, Josef Akar, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, 
Gustav Öberg, Louise Warenius, Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie Nordell, Anna 
Skrapste, Johan Svensson, Marie Brynolfsson, Anna-Klara Behlin, Jennifer Hankins, Erik 
Järvelä, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Patrik Höstmad, Per Hellqvist, Louise Isberg, 
Jasmin Usta, Birgitta Granqvist, Fredrik Lundgren, Kristoffer Filipsson, Alexandra 
Stenlund, Clara Thulin, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Rasmus Evinsnö, Marcus 
Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson 
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Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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§ 606   
Återkoppling av åtgärder utifrån föreläggande från 
arbetsmiljöverket inom hemtjänsten 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Babbs Edberg, direktör äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Eva Steen Olsson och 
Charlotte Björk från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen lämnar en information 
under följande rubriker:  

• Åtgärder pågående och vi mäter kontinuerligt 
• Enkät som en del i åtgärder utifrån föreläggande från arbetsmiljöverket 
• Enkäten till omsorgspersonal 
• Enkäten till administratörer inriktning planering 
• Enkäten till enhetschefer 
• Tillsammans arbetar vi för ett likvärdigt arbetssätt inom avdelning hemtjänst 

Silvana Vretoska från Kommunal och Johanna Häussler Sand från Vision lämnar 
synpunkter. 
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§ 607   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Martin Wannholt (D) anmäler jäv under punkt 2.2.9 på föredragningslistan, Yrkande från 
V och MP angående privata stränder och badföreningar. 
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§ 608 1672/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram en 24-timmarsgaranti mot 
klotter   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen givet i budget 2021, 
om att ta fram en 24-timmarsgaranti mot klotter, i enlighet med vad som framgår i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 27 augusti 2021. 
Yrkande från S och D den 1 september 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 september 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Martin Wannholt (D) 
yrkar bifall till yrkande från S och D den 1 september 2021. 

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

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 27 augusti 2021 
och yrkande från S och D den 1 september 2021.  

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 1 september 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 162 
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§ 609 0889/21 
Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal 
Citybuss Backastråket 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 augusti 2021. 
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§ 610 0478/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt 
ekonomiskt stöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med justering och tillägg 
enligt yrkande från M, L, C, S och D den 26 augusti 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads reviderade riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd i enlighet med 
bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med ändring enligt alternativ B i 
den del som avser inhämtande av godkänt andrahandskontrakt, antas.  

2. Utredningsprincip nr 6 gällande hyreskostnader för andrahandsuthyrning och 
inneboendeförhållanden revideras enligt nedanstående:  
Om risk för bidragsbrott föreligger eller om oklarheter kvarstår kring boendeavtalet 
eller hyrans skälighet, som påverkar rätten till bistånd, bör ska utredningen 
kompletteras med ytterligare kontroller i syfte att åstadkomma större grad av klarhet. 

3. Barnrättsperspektivet och barnkonventionen ska särskilt beaktas vid bedömningen av 
bistånd till hyreskostnader för barnfamiljer. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 2 september 2020, § 686. 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 561. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 mars 2020, reviderat den 9 juni 2021. 
Yrkande från SD den 27 augusti 2021. 
Yrkande från V och MP den 27 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD  
den 26 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 27 augusti 2021. 
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§ 610 forts 
Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tilläggsyrkande från M, L, C, S och D  
den 26 augusti 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 27 augusti 2021. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från SD  
den 27 augusti 2021, tilläggsyrkande från M, L, C, S och D den 26 augusti 2021 och 
tilläggsyrkande från S den 27 augusti 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande från  
M, L, C, S och D den 26 augusti 2021 och tilläggsyrkande från S den 27 augusti 2021 
samt avslag på yrkande från V och MP den 27 augusti 2021 och yrkande från SD  
den 27 augusti 2021. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena 
och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från M, L, C, S och D och finner att det bifallits. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 augusti 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 163 
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§ 611 0264/20  
Kompletterande uppföljning december 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kompletterande uppföljning december 2020, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 punkt 3, till kommunstyrelsen att i 
kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet nytt centralbad, 
förklaras fullgjort. 

3. Årsrapporten för 2020 från styrelsen för Keillers Park, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 
7.1 nr 1–6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 
7.2 nr 1–78 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda. 

6. Kommunfullmäktiges uppdrag utanför budgetbeslut, i enlighet med bilaga 3 under 
rubrik 7.3 nr 1–32 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda. 

7. Kommunfullmäktiges uppdrag i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.4 nr 1–3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, övergår till nya uppdrag. 

8. Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd som 
redovisas i bilaga 3 under rubrik 7.5 nr 1-13 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, överförs som uppdrag till nya nämnder i enlighet med lydelsen i 
tabellen under rubrik 7.5. 

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 10 juni 2021, § 3. 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 562. 

Handlingar 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 10 juni 2021, § 3 med tillhörande  
KF Handling. 
Tilläggsyrkande från MP, V och S den 27 augusti 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 september 2021. 
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§ 611 forts 
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från MP, V och S  
den 27 augusti 2021 om att delvis återremittera ärendet.  

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 26 mars 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande från  
den 1 mars 2021 och tilläggsyrkande från MP, V och S den 27 augusti 2021 om att delvis 
återremittera ärendet. 

Emmyly Bönfors (C) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag i tjänsteutlåtande från den 1 mars 2021 samt avslag på yrkande från D  
den 26 mars 2021 och tilläggsyrkande från MP, V och S den 27 augusti 2021 om att 
delvis återremittera ärendet. 

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från  
MP, V och S om att delvis återremittera ärendet och finner att det avslagits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 september 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 164 
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§ 612 0389/21   
Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till 
styrning och organisation i utvecklingsområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och D den 1 september 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avslå hemställan från Förvaltnings AB Framtiden. 
 

2. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att öka arbetet med ombildningar i områden 
där hyresrätten dominerar.  
 

3. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att i det fortsatta arbetet säkerställa krav på 
att nybyggnation i så stor utsträckning som möjligt ska vara bostadsrätter och 
småhus.   
 

4. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att väga in försäljning av byggrätter för 
småhus och bostadsrätter i stadens utsatta områden för att öka antalet aktörer. 
Intäkterna ska delvis utgöra finansieringen av bolagets sociala insatser. 
 

5. Förvaltnings AB Framtiden tillsammans med övriga dotterbolag får i uppdrag att 
arbeta för att ett dotterbolag får ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av 
Biskopsgården respektive Frölunda så länge det är risk att det klassas som särskilt 
utsatt område. 
 

6. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden revideras från: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.  
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§ 612 forts 
 

Till följande: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska prioriteras. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget intensifiera arbetet till att skapa en stad med blandade bostads- 
och upplåtelseformer, främst genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter men 
också prioritera bostadsrätter och småhus i nyproduktion. Det ska bland annat ske 
genom försäljning av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och 
småhus samt till Göteborgs Egnahems AB. Försäljningsintäkter ska utgöra 
finansieringen av bolagets sociala insatser. 
 

7. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget får, efter samråd med Stadshus AB, medge koncernbidrag till 
dotterbolaget Göteborgs Egnahems AB i syfte att stödja bolagets sociala inriktning. 
Koncernen ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. De förvaltande dotterbolagen ansvarar för att genomföra 
ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna initiativ i en 
sådan omfattning att en blandning av bostads- och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. Moderbolaget ska bifalla förslag på 
ombildningar om inte synnerliga skäl föreligger. Med synnerliga skäl avses om 
försäljningen innebär risk för allvarlig förtroendeskada eller betydande ekonomisk 
risk eller om fastigheten har mycket stor strategisk betydelse. 

Till följande:  

Kapitel 2 § 5 Bolaget får, efter samråd med Stadshus AB, medge koncernbidrag till 
dotterbolaget Göteborgs Egnahems AB i syfte att stödja bolagets sociala inriktning. 
Koncernen ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. De förvaltande dotterbolagen ansvarar för att genomföra 
ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna initiativ i en 
sådan omfattning att en blandning av bostads- och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. Moderbolaget ska bifalla förslag på 
ombildningar om inte synnerliga skäl föreligger. Med synnerliga skäl avses om 
försäljningen innebär risk för allvarlig förtroendeskada eller betydande ekonomisk 
risk eller om fastigheten har mycket stor strategisk betydelse. Om moderbolaget gör 
bedömningen att synnerliga skäl föreligger ska slutgiltigt avgörande för huruvida 
ombildning ska ske eller ej upp för behandling i kommunfullmäktige.  
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§ 612 forts 
 

8. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag revideras från: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.  
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget prioritera att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
samt försäljning av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och 
småhus samt till Göteborgs Egnahems AB. 
 

9. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. 
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att 
genomföra ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna 
initiativ från bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och 
upplåtelseformer kan uppnås. Om ombildningsprocessen resulterar i ett negativt 
beslut om försäljning av fastighet ska försäljningen prövas av moderbolaget. 
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§ 612 forts 
 
10. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Familjebostäder i Göteborg AB revideras från:  

Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget prioritera att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
samt försäljning av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och 
småhus samt till Göteborgs Egnahems AB. 
 

11. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Familjebostäder i Göteborg AB revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. 
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att 
genomföra ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna 
initiativ från bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och 
upplåtelseformer kan uppnås. Om ombildningsprocessen resulterar i ett negativt 
beslut om försäljning av fastighet ska försäljningen prövas av moderbolaget. 
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§ 612 forts 
 
12. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Bostads AB Poseidon revideras från: 

Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.  
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget prioritera att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
samt försäljning av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och 
småhus samt till Göteborgs Egnahems AB. 
 

13. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Bostads AB Poseidon revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget.  
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att 
genomföra ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna 
initiativ från bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och 
upplåtelseformer kan uppnås. Om ombildningsprocessen resulterar i ett negativt 
beslut om försäljning av fastighet ska försäljningen prövas av moderbolaget. 
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§ 612 forts 
 

14. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Gårdstensbostäder AB revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget.  
 
Till följande:  
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. Om 
ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. 

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 10 juni 2021, § 7. 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 563. 

Handlingar 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 10 juni 2021, § 7 med tillhörande  
KF Handling. 
Yrkande från SD den 13 augusti 2021. 
Yrkande från V den 27 augusti 2021. 
Yrkande från S och MP den 27 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 27 augusti 2021. 
Återremissyrkande från S och MP den 27 augusti 2021. 
Yrkande från M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD den 1 september 2021. 
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§ 612 forts 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 13 augusti 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från  
S och MP den 27 augusti 2021 och i andra hand bifall till yrkande från S och MP  
den 27 augusti 2021 och tilläggsyrkande från S den 27 augusti 2021 samt avslag på 
yrkande från SD den 13 augusti 2021, yrkande från V den 27 augusti 2021 och yrkande 
från M, L, C och D den 1 september 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och D den 1 september 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från  
S och MP den 27 augusti 2021 och i andra hand bifall till yrkande från S och MP  
den 27 augusti 2021 samt avslag på yrkande från SD den 13 augusti 2021, yrkande från V 
den 27 augusti 2021, yrkande från M, L, C och D den 1 september 2021 och 
tilläggsyrkande från S den 27 augusti 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från 
S och MP den 27 augusti 2021 och i andra hand bifall till yrkande från V  
den 27 augusti 2021 samt avslag på yrkande från SD den 13 augusti 2021, yrkande från  
S och MP den 27 augusti 2021, tilläggsyrkande från S den 27 augusti 2021 och yrkande 
från M, L, C och D den 1 september 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och D  
den 1 september 2021 och avslag på yrkande från SD den 13 augusti 2021, 
återremissyrkande från S och MP den 27 augusti 2021, yrkande från V  
den 27 augusti 2021, yrkande från S och MP den 27 augusti 2021, yrkande från V  
den 27 augusti 2021 och tilläggsyrkande från S den 27 augusti 2021. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag att yrkandet från SD och yrkandet från 
V behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssats om att avslå hemställan. 

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (6). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden med undantag av 
tilläggsyrkandet från S och finner att yrkandet från M, L, C och D bifallits. 

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 september 2021. 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) reserverar sig mot beslutet. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 165 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (63) 
   
   

§ 613 0811/21 
Redovisning av uppdrag om hur målet i hbtq-planen gällande 
inrättandet av ett regnbågshus ska kunna verkställas senast 
under 2022 samt förslag om ansvarig nämnd 

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

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice tilldelas uppdraget som ansvarig för 
åtgärden i Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017–2021 om att i 
samverkan med civila samhället inrätta en mötesplats, ett regnbågshus, för  
hbtq-personer. Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2020-09-10 § 27 
punkt 2, i denna del förklaras därmed fullgjort. 

2. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2020-09-10 § 27 
punkt 3, om att utreda hur målet i Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 
angående inrättandet av ett regnbågshus ska kunna verkställas senast under 2022, i 
enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt förslag 
på fortsatt inriktning, antecknas och förklaras fullgjort. 

3. 1,5 mnkr överförs från Socialnämnd Centrum 2021 års budget till nämnden för 
konsument- och medborgarservice för att verkställa åtgärden i hbtq-planen om att 
inrätta en mötesplats, ett regnbågshus. 

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att i samverkan med 
kulturnämnden och lokalnämnden, eller i förekommande fall andra nämnder och 
bolag med lokalansvar samt civilsamhället, skyndsamt ställa lämpliga, tillgängliga 
och trygga lokaler till förfogande för en mötesplats, ett regnbågshus. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 565. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 juni 2021. 
Yrkande från S, M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD den 27 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 13 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 13 augusti 2021. 
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§ 613 forts 
Yrkanden 
Jessica Blixt (D), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Axel 
Darvik (L) yrkar bifall till yrkande från S, M, L, C och D den 27 augusti 2021. Vidare 
yrkar Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Axel Darvik (L) avslag på tilläggsyrkande 
från MP och V den 13 augusti 2021 och yrkande från SD den 13 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 13 augusti 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V den 13 augusti 2021 samt avslag på yrkande från  
S, M, L, C och D den 27 augusti 2021 och yrkande från SD den 13 augusti 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från MP och V och finner att Jessica Blixts m.fl. yrkande bifallits. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 166 
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§ 614 0453/21 
EU-kommissionens Överenskommelse om Gröna Städer – 
Green City Accord 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Göteborgs Stad undertecknar EU-kommissionens Överenskommelse om Gröna Städer – 
Green City Accord. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar:  

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med 
EU-kommissionens Överenskommelse om Gröna Städer – Green City Accord.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 567. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 juni 2021. 
Yrkande från SD den 13 augusti 2021. 
Yrkande från D den 27 augusti 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD  
den 13 augusti 2021 och yrkande från D den 27 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 13 augusti 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 27 augusti 2021.   

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly Bönfors m.fl. 
yrkande bifallits. 

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. 
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§ 614 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
KF-Handling nr 167 
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§ 615 0585/21 
Hemställan från nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt utbildningsnämnden om att avbryta 
budgetuppdraget om införande av auktorisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, V och MP den 23 augusti 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Hemställan från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning om att avbryta 
budgetuppdraget gällande införande av auktorisation bifalles. 

2. Hemställan från utbildningsnämnden att avbryta budgetuppdraget gällande införande 
av auktorisation bifalles. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 568. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 maj 2021. 
Yrkande från S, D, V och MP de 23 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 10 augusti 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 september 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) 
yrkar bifall till yrkande från S, D, V och MP den 23 augusti 2021. Vidare yrkar Daniel 
Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD  
den 10 augusti 2021. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) och Axel Darvik (L) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från S, D, V och MP  
den 23 augusti 2021 och yrkande från SD den 10 augusti 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Axel Darviks 
yrkande om att bifalla stadsledningskontorets bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden 
antecknar det egna och Axel Darviks yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Daniel 
Bernmars m.fl. yrkande om att bifalla yrkandet från S, D, V och MP antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. 
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§ 615 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons och Axel Darviks 
yrkande och Nej för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande.” 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith 
Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria 
Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (8). 

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

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 september 2021. 

Reservationer 
Ordföranden Axel Josefson (M), Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M) och Emmyly 
Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 168 
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§ 616 1624/20 
Reviderat reglemente för nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderat reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, i enlighet 
med bilagorna till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 569. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 169 
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§ 617 0833/21 
Redovisning av uppdrag att ta fram ett stadsövergripande 
servicelöfte och servicemål  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2019, i enlighet med 
bilaga 2, 3 och 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, till nämnden för 
konsument- och medborgarservice att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål till kommunens förvaltningar och nämnder att förhålla sig till, samt 
uppdrag från budget 2020 att fortsätta utveckla arbetet med ett stadsövergripande 
servicelöfte och servicemål under 2021, antecknas. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice förslag till stadsövergripande 
verksamhetsmål för nämnder och styrelser i Göteborgs Stad överlämnas för vidare 
hantering i budgetprocessen. 

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice hemställan om att inte ta fram 
servicelöften för stadens verksamheter godkänns. 

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice hemställan om uppdrag att ge 
stadens nämnder och styrelser tillgång till stöd och informationsmaterial kring 
framgångsfaktorer och relevanta indikatorer för bättre service, anses besvarad med 
hänvisning till att uppgiften redan omfattas av nämndens reglemente. 

5. Nämnden för konsument- och medborgarservice uppdrag från budget 2019 att ta fram 
ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål till kommunens förvaltningar och 
nämnder att förhålla sig till samt uppdraget från budget 2020 att fortsätta utveckla 
arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål under 2021 som även 
ska inkludera stadens bolag, förklaras fullgjorda. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 570. 

Handling  
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 171 
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§ 618 1342/20 
Avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i 
Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 18 augusti 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfonds 
hemställan i enlighet med bilaga 2, Styrelsens hemställan till kommunfullmäktige.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 573. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 december 2020, reviderat den 16 juni 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 18 augusti 2021. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 172 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (63) 
   
   

§ 619 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 15 september 2021. 

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

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2021. 
Yrkande från SD den 11 juni 2021. 
Yttrande från S den 16 juni 2021. 

 
 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (63) 
   
   

§ 620 0320/13 
Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs 
konstmuseum 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

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

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

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (63) 
   
   

§ 621 0508/21 
Genomförandebeslut avseende stadens exploatering inom 
detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Projektbudgeten för exploateringen av detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan om 276 mnkr i 2019 års prisnivå, varav intäkterna uppgår till 222 mnkr, 
godkänns. Genomförandebeslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad och att 
detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan vinner laga kraft. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 juni 2021, § 447, den 16 juni 2021, § 505 och den 18 augusti 2021, § 578. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2021. 
Återremissyrkande från MP den 10 juni 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2021. 
Yrkande från D den 1 september 2021. 
Yttrande från V den 15 juni 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från MP  
den 10 juni 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Daniel Bernmar (V) och 
ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från D den 1 september 2021, återremissyrkande från MP  
den 10 juni 2021 och tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från D  
den 1 september 2021. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (63) 
   
   

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

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

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 173 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (63) 
   
   

§ 622   
Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till 
elever på vinstdrivande skolor 

Beslut 
Yrkandet från V avslås.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2021, § 517 och den 18 augusti 2021, § 580. 

Handlingar 
Yrkande från V den 9 juni 2021. 
Yrkande från S den 27 augusti 2021. 
Yttrande från MP den 15 juni 2021. 
Yttrande från D den 17 augusti 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 18 augusti 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 9 juni 2021 och avslag på 
yrkande från S den 27 augusti 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar bifall till yrkande från S 
den 27 augusti 2021 och avslag på yrkande från V den 9 juni 2021. 

Axel Darvik (L) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V  
den 9 juni 2021 och avslag på yrkande från S den 27 augusti 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Axel Darviks och det egna 
yrkandet om avslag bifallits. 

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 augusti 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 18 augusti 2021. 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (63) 
   
   

§ 623   
Yrkande från MP och V angående rädda Rannebergen 
centrum 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 581. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 11 augusti 2021. 
Yrkande från S och D den 1 september 2021. 
Yttrande från SD den 27 augusti 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (63) 
   
   

§ 624   
Yrkande från SD angående säkrare hantering vid uthyrning 
av elsparkcyklar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Handling 
Yrkande från SD den 23 augusti 2021. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (63) 
   
   

§ 625 0639/21 
Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag angående 
stadens beredskap mot hot från den radikalnationalistiska 
miljön  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 juli 2021. 
Yrkande från S den 27 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 27 augusti 2021. 
 
 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (63) 
   
   

§ 626 1551/20 
Förskolenämndens hemställan om revidering av nämndens 
reglemente 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Förskolenämndens hemställan om revidering av nämndens reglemente återremitteras, 
med hänvisning till vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förskolenämnden - Återremiss 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (63) 
   
   

§ 627 0902/21 
Ansökan om ändring av föreskrifter avseende stiftelserna 
Adolf och Gertrud Bratts donationsfond och Hilda Henriques 
fond 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. För stiftelserna Adolf och Gertrud Bratts donationsfond och Hilda Henriques fond 
godkänns ändring av föreskrifter på så vis att stiftelsernas tillgångar, sedan eventuella 
skulder reglerats, får föras över till stiftelsen Hyresfonden för pauvres honteux.   

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att för stiftelserna ansöka om tillstånd att ändra 
föreskrifterna enligt ovan, samt vidta eventuella justeringar som kan komma att 
påkallas med anledning av stiftelsernas ansökan.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (63) 
   
   

§ 628 0305/21 
Projektavtal - Finansiering av nya åtgärder med start 2021 
inom västsvenska paketet 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Projektavtal för finansiering av nya åtgärder med start 2021, mellan  
Göteborgs Stad och Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland samt 
Göteborgsregionens kommunalförbund, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Stadsdirektören bemyndigas att underteckna projektavtal för finansiering av nya 
åtgärder med start 2021, samt att godkänna eventuella mindre justeringar som kan 
erfordras. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 584. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 juni 2021. 
Yrkande från SD den 10 augusti 2021. 
Yrkande från D den 27 augusti 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel  
Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag samt avslag på yrkande från 
SD den 10 augusti 2021 och yrkande från D den 27 augusti 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 27 augusti 2021. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner 
på återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts yrkande antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (63) 
   
   

§ 628 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande och Nej 
för bifall till Martin Wannholts m.fl. yrkande.”  

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 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). 

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

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 
Trafikverket 
Västra Götalandsregionen 
Region Halland 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Stadsdirektören 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (63) 
   
   

§ 629 0509/21 
Ny plan för Göteborgs Stad mot våld i nära relationer  
2021-2024  

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från MP, V, S, M, L, C och D: 

1. Ny plan mot våld i nära relationer 2021-2024 återremitteras, i enlighet med vad som 
framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt i enlighet med vad som 
framgår av följande yrkande, till socialnämnd Centrum för att i samverkan med äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd och kommunstyrelsen 
komplettera planen. 

2. Det nya förslaget till plan mot våld i nära relationer 2021-2025 ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast 2021-11-30. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 585. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juni 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 13 augusti 2021. 
Återremissyrkande från MP, V, S, M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD  
den 27 augusti 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Axel Darvik (L), och Jessica Blixt (D) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från MP, V, S, M, L, C och D den 27 augusti 2021. Vidare 
yrkar Karin Pleijel (MP) och Axel Darvik (L) avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 13 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 13 augusti 2021. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnd Centrum - Återremiss 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (63) 
   
   

§ 630 1683/20 
Redovisning av utredningsuppdrag om hur verksamheten vid 
Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Redovisningen, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, av 
kommunfullmäktiges uppdrag, 2020-11-05 § 5, till Göteborgs Stadshus AB att 
tillsammans med kommunstyrelsen utreda hur verksamheten i Älvstranden 
Utveckling AB kan avvecklas, antecknas. 

2. En hanteringsordning där ett fortsatt omhändertagande av uppdraget enligt 
beslutspunkten ovan samordnas med kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 § 103, 
till stadsledningskontoret om att uppdatera tidigare utredning av stadens 
facknämndsorganisation, fastställs. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2021, § 526, och den 18 augusti 2021, § 587. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Älvstranden Utveckling AB 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (63) 
   
   

§ 631   
Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på 
HVB-hem  

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa systematik för fortlöpande 
kontinuerlig uppföljning av kvalitet på de externa HVB-hem som staden använder sig 
av, samt se över hur befintliga uppföljningssystem för boenden i egen regi kan 
förbättras.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i ordinarie uppföljningssystem redovisa till 
kommunstyrelsen och berörda nämnder utfall av uppföljningar.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att placeringar inte sker på HVB 
hem som får allvarlig eller upprepad kritik från IVO eller i vår egen uppföljning. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2021, § 532, och den 18 augusti 2021, § 588. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 9 juni 2021. 
Yrkande från D, S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 27 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 augusti 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 9 juni 2021 samt avslag på yrkande från D, S, M, L och C den 27 augusti 2021 och 
tilläggsyrkande från SD den 10 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D, S, M, L och C  
den 27 augusti 2021 och tilläggsyrkande från SD den 10 augusti 2021. 

Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
D, S, M, L och C den 27 augusti 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på yrkande 
från V och MP den 9 juni 2021 och tilläggsyrkande från SD den 10 augusti 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
SD och finner att det egna m.fl. yrkande bifallits.  

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (63) 
   
   

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

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

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

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (63) 
   
   

§ 632   
Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en 
tystnadskultur i Göteborgs Stad” 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 592. 

Handlingar 
Yrkande från D den 11 augusti 2021. 
Yrkande från MP och V den 27 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 27 augusti 2021. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (63) 
   
   

§ 633   
Reviderat yrkande från V, MP och S angående privata 
stränder och badföreningar  

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

Ärendets frågeställning hänvisas till pågående beredning och uppföljning i 
byggnadsnämnden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 593. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 30 augusti 2021. 
Yrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 1 september 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Karin 
Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S den 30 augusti 2021. Vidare yrkar 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från  
D, M, L och C den 1 september 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
bifall till yrkande från D, M, L och C den 1 september 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Henrik Muncks och det 
egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (6). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (63) 
   
   

§ 633 forts 
Protokollsanteckningar 
Martin Wannholt (D) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Daniel Bernmar (V) antecknar följande till protokollet: Ordföranden ställde proposition 
på vårt yrkande mot ett yrkande som inte innehåller ett faktiskt förslag eller hantering av 
vårt yrkande. Att-satsen hänvisar till ett ”ärende”, vilket ”ärende” som åsyftas är oklart. 
Därmed är det oklart vad kommunstyrelsen egentligen fattar beslut om. Ett korrekt 
yrkande hade varit ett avslagsyrkande om det var vad som åsyftades. Det hade därmed 
ställts mot yrkandet från V, MP och S. Trots påpekade ändrade sig inte majoriteten i 
kommunstyrelsen. Det är tyvärr inte första gången formaliafel används som ett sätt att 
undvika politiska diskussioner. Göteborg borde kunna bättre. 

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 september 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (63) 
   
   

§ 634   
Reviderat yrkande från MP, V, S, M, L, C, D särskilt yttrande 
KD angående haverikommission med anledning av 
polismordet i Biskopsgården 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med de fyra socialnämnderna, 
grundskolenämnden, polisen och SIS utreda metoder, åtgärder och insatser som används i 
stadens arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella 
sammanhang, vilka brister och förbättringsområden som finns, samt hur sådana brister 
kan förhindras i framtiden. Utredningen ska ske inom ram.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 594. 

Handlingar 
Yrkande från MP, V, S, M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD  
den 27 augusti 2021. 
Yttrande från SD den 31 augusti 2021. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (63) 
   
   

§ 635   
Yrkande från V och MP om att kartlägga hur rutinen för 
nödbistånd påverkar hemlösheten 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 20 augusti 2021. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (63) 
   
   

§ 636   
Yrkande från S och D angående visselblåsarfunktion mot 
tystnadskulturen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Handling 
Yrkande från S och D den 25 augusti 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (63) 
   
   

§ 637   
Yrkande från D och S angående hemställan till 
Utbildningsutskottet i Sveriges riksdag och Statens 
Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Handlingar 
Yrkandet från D och S den 25 augusti 2021. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (63) 
   
   

§ 638 0433/21 
Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder 
med särskild service 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 juni 2021. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (63) 
   
   

§ 639 0369/21 
Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, 
olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens 
reklamtavlor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Gertrud Ingelman, Karin Pleijel och Stina Svensson väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 juni 2021. 
Yrkande från D den 27 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 27 augusti 2021. 
Yrkande från M, L, och C samt särskilt yttrande från KD den 27 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 27 augusti 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande från  
V och MP den 27 augusti 2021 och avslag på yrkande från SD den 27 augusti 2021 och 
yrkande från D den 27 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 27 augusti 2021 om att 
avstyrka motionen. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 27 augusti 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från SD, yrkandet 
från Blerta Hoti och yrkandet från D behandlas som ett yrkande då de föreslår att 
motionen ska avstyrkas. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på tilläggsyrkandet från V och MP mot om 
motionen ska avstyrkas och finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (63) 
   
   

§ 639 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
KF-Handling nr 174 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (63) 
   
   

§ 640 0410/21 
Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för 
klimat 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 595. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (63) 
   
   

§ 641 0494/21 
Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i 
SFI-undervisningen i Göteborg 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 september 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 596. 

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

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (63) 
   
   

§ 642 0736/21 
Remiss från Miljödepartementet - Använd det som fungerar 
(SOU 2021:26) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Använd det som fungerar (SOU 2021:26), i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Miljödepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2021. 
Yttrande från MP och V den 31 augusti 2021. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 31 augusti 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Miljödepartementet 
Kretslopp- och vattennämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Renova AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (63) 
   
   

§ 643 0797/21 
Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för 
trygghet och studiero Ds 2021:13 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13), i enlighet 
med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Utbildningsdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2021. 
Yrkande från SD den 10 augusti 2021. 
Yrkande från MP och V den 27 augusti 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Axel Darvik (L) och Jessica 
Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

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

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 27 augusti 2021 och avslag på yrkande från SD den 10 augusti 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Viktoria Tryggvadottir 
Rolkas m.fl. yrkande bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsdepartementet 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (63) 
   
   

§ 644 0776/21 
Göteborgsförslag [5342] för beslut - Färjeförbindelse till 
Öckerö 

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

Göteborgsförslag nr 5342 bereds ej vidare.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 600. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 juni 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 18 augusti 2021. 
Yrkande från MP och V den 13 augusti 2021. 
Yrkande från S den 13 augusti 2021. 
Yttrande från SD den 10 augusti 2021. 
Yttrande från D den 30 augusti 2021.  

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 13 augusti 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från M, L och C 
den 18 augusti 2021 och yrkande från S den 13 augusti 2021. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
och bifall till yrkande från M, L och C den 18 augusti 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 13 augusti 2021. 

Beslutsgång 
Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde föreslår 
ordföranden att yrkandet från M, L och C samt yrkandet från S behandlas som ett yrkande 
då de båda föreslår att Göteborgsförslaget ej ska beredas vidare. Kommunstyrelsen 
godkänner ordförandens förslag. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (63) 
   
   

§ 644 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på om Göteborgsförslaget ej ska beredas vidare 
och yrkandet från MP och V och finner att kommunstyrelsen beslutat att ej bereda 
Göteborgsförslaget vidare.  

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet med hänvisning till yttrandet 
från SD den 10 augusti 2021.  

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2021.  

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 augusti 2021. 

Reservation 
Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsförslag nr 5342 - förslagsställare 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (63) 
   
   

§ 645   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (63) 
   
   

§ 646 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0072/21 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0781/21 - Visselblåsarfunktionens anmälningsärenden 2021 
4. 0964/21 - Dataskyddsombudets delårsrapport 2021 för stadsledningskontoret 
5. 0929/21 - Samråd - Förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (63) 
   
   

§ 647 0160/21 
Anmälningsärende - Återrapport av uppdrag Valhalla -  
Higab AB 2021-05-27 § 6  

Beslut 
1. Antecknas. 
2. Yrkandet från MP avslås. 

Handlingar 
Protokollsutdrag från Higab AB den 27 maj 2021, § 6. 
Yrkande från MP den 27 augusti 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 27 augusti 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från MP den 27 augusti 2021. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (63) 
   
   

§ 648   
Övriga frågor 
 
Med anledning av att smittspridningen av Covid-19, enligt uppgift ökar i utsatta områden 
efterfrågar Martin Wannholt (D) en återrapport om vaccineringstakten. 

Jessica Blixt (D) efterfrågar en återkoppling om stadens informationsinsatser i områden 
med lägre vaccinationsgrad. 
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