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§ 1   
Bestämmande av tid för justering 
 

Beslut 
Förste vice ordföranden Pär Gustafsson (L) justerar dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden Anneli Rhedin (M) på Stadshuset, Gustaf Adolfs Torg 1, måndagen  
den 23 november 2020, klockan 14:00. 
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§ 2 1859/17 
Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt yrkande från D, V, MP och FI: 

1. Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden, tillsammans med framförallt Älvstranden 
Utveckling AB och kommunstyrelsen, samt övriga berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att:   
- Utreda förutsättningarna för att genom detaljplaneändringar tillskapa ytterligare 
exploateringsvolymer av kvartersmarken inom gällande detaljplan, samt att uppskatta 
hur stora exploateringsintäkter denna exploatering skulle kunna innebära, utifrån 
olika scenarier.   

2. Ge byggnadsnämnden och fastighetsnämnden, tillsammans med framförallt 
Älvstranden Utveckling AB och kommunstyrelsen, samt övriga berörda nämnder och 
bolag i uppdrag att inleda samarbetssamtal med berörda fastighetsägare och 
byggaktörer inom detaljplaneområdet för att sondera och sammanställa intresset för 
ökad exploateringsgrad.   

3. Fastighetsnämnden, ihop med övriga planerande nämnder och berörda bolag, får i 
uppdrag att redovisa andra planer som ekonomiskt väger upp prognostiserat 
underskott i Skeppsbroplanen, enligt det uppdrag som finns under fastighetsnämnden 
i Göteborgs Stads budget för 2020. Återrapportering av uppdraget ska ske till 
kommunstyrelsen senast 31 mars 2021.  

4. Inriktningen för det fortsatta arbetet med projekt Skeppsbron ska vara att den yttre 
gestaltningen av tillkommande nyproduktion ska vara i klassisk, traditionell stil av 
god kvalitet. Detta ska säkerställas genom att Älvstranden Utveckling AB upprättar 
ett intentionsavtal med de exploatörer som medverkar i projektet, där det framgår att 
man förbinder sig att följa den beslutade inriktningen vad gäller klassisk, traditionell 
utformning av arkitekturens yttre gestaltning. Intentionsavtalet ska redovisas för 
berörda nämnder och bolag innan det undertecknas.   

5. Inriktningen för det fortsatta arbetet med projekt Skeppsbron ska vara att 
nyproduktionen i kvarteret Redaren utvecklas som hyresrätter i samverkan med 
Förvaltnings AB Framtiden.   

6. Inriktningen för det fortsatta arbetet med projekt Skeppsbron ska vara att fortsätta se 
över möjligheterna att minska kostnader för pirer och allmän platsmark där det är 
möjligt utan att menligt inverka på de nyttor som beskrivs i tjänsteutlåtandet.  
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§ 2 1859/17 forts. 
 

7. Älvstranden Utveckling AB, tillsammans med framförallt byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra:   
- Kvarteret Redaren, exklusive Kinesiska muren, ska exploateras via gällande avtal 
med Förvaltnings AB Framtiden där intäktsoptimering enligt underlaget på 40 mnkr 
ska eftersträvas.   
- Fastigheten Kinesiska muren ska intäktsoptimeras, och det alternativ som ger bäst 
ekonomisk intäkt för staden ska väljas.   
- Den ändrade upplåtelseformen enligt tjänstutlåtandet för programmet från 
hyresrätter till bostadsrätter ska kvarstå. (exklusive kvarteret Redaren som går till 
Förvaltnings AB Framtiden för exploatering av hyresrätter).  
- Triangeltomten exploateras enligt den nya inriktningen i tjänsteutlåtandet för att 
intäktsoptimeras. 
- Även byggrätten på Skeppsbropiren ska utredas om den kan exploateras, likt vad 
som beskrivs i PM alternativt utförande Skeppsbron, för att intäktsoptimeras likt 
Triangeltomten.   

8. Fortsatt genomförande av planerad utbyggnad av parkeringsanläggning på 
Skeppsbron i enlighet med Göteborgs Stads Parkerings AB:s hemställan tillstyrks 
(Dnr: 1586/17). Göteborg Stads Parkerings AB får också i uppdrag att genomföra 
utbyggnad av kajgaraget i enlighet med det hållbarhetstänk som ska prägla 
kommunens arbete. Möjlighet till elbilsladdning av fordon, bilpoolsystem och 
cykelparkeringar ska inkorporeras i det fortsatta arbetet.   

9. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att säkerställa att de förändringar i 
inriktning som inte omfattas av utbyggnad av allmän plats genomförs. Älvstranden 
Utveckling AB ska aktivt samordna berörda förvaltningar och bolag så att 
genomförandet av omvandlingen av Skeppsbron följer den beslutade inriktningen i 
detta förslag till yrkande.   

10. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet, som har sin grund i tjänsteutlåtandet: Redovisning av 
uppdrag avseende projektet Skeppsbron, reviderat 2018-11-14.   

11. Kommunfullmäktige fastställer det maximala nettoresultatet för projekt Skeppsbron 
till maximalt minus 860 miljoner kronor.  

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med 
halvårsredovisning innehållande; upparbetade kostnader, ekonomisk prognos fram till 
färdigställande, utveckling av riskreserven och utveckling av projektets risker. 

Tidigare behandling 
Minoritetsåterremitterat den 16 april 2020, § 21 och bordlagt den 15 oktober 2020, § 23. 

Handlingar 
2020 nr 212. 
Tilläggsyrkande från D, V, MP och FI den 12 november 2020.  
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§ 2 1859/17 forts. 
Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Björn Tidland (SD), Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (FI) och 
Emmali Jansson (MP) yrkar bifall till förslaget från MP, V och D i kommunstyrelsen och 
tilläggsyrkandet från D, V, MP och FI den 12 november 2020. 

Jonas Attenius (S) och Axel Josefson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Vidare yrkar Jonas Attenius bifall till tilläggsyrkandet från D, V, MP och FI  
den 12 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från 
Martin Wannholt m fl om att bifalla förslaget från MP, V och D i kommunstyrelsen och 
finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från D, V, MP och FI från den 12 november 2020 och finner att det bifallits. 

Reservationer 
Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet om att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ledamöterna från V reserverar sig mot beslutet om att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet om att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Ledamöterna från MP reserverar sig mot beslutet om att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Ledamöterna från FI reserverar sig mot beslutet om att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Älvstranden Utveckling AB 
Kommunstyrelsen 
Förvaltnings AB Framtiden 
Göteborg Stads Parkerings AB 
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§ 3   
Valberedningens förslag till vid sammanträdet 
förekommande val  
 

Beslut 
Enligt valberedningens förslag: 

1. Fullmäktige godkänner de i handling 2020 nr 245 redovisade avsägelserna. 
2. De av valberedningen i kommunfullmäktiges handling 2020 nr 245 framlagda 

förslagen till val bifalles. 

Handling 
2020 nr 245. 

Protokollsutdrag skickas till 
Valberedningen 
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§ 4   
Val av ledamot och kommunalråd i kommunstyrelsen i stället 
för Helene Odenjung (L) som avsagt sig uppdraget från och 
med den 1 januari 2021 
 

Beslut 
Till ledamot och kommunalråd i kommunstyrelsen i stället för Helene Odenjung (L) för 
tiden fr o m 2021-01-01--2022-12-31 utses Axel Darvik (L). 

Protokollsutdrag skickas till 
Valberedningen 
Stadsledningskontoret/Kontorsledning  
Axel Darvik 
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§ 5   
Val av förste vice ordföranden i kommunstyrelsen i stället för 
Helene Odenjung (L) som avsagt sig uppdraget från och med 
den 1 januari 2021 
 

Beslut 
Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen i stället för Helene Odenjung (L) för tiden  
fr o m 2021-01-01--2022-12-31 utses Axel Darvik (L). 

Protokollsutdrag skickas till 
Valberedningen 
Stadsledningskontoret/Kontorsledning  
Axel Darvik 
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§ 6 0262/20 
Delårsrapport augusti - Staden 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Delårsrapport augusti 2020 godkänns.  
2. Förskolenämndens uppdrag, givet i budget 2019, att ta fram ett nytt 

uppföljningssystem för att säkra kvaliteten, förklaras fullgjort.  
3. Kommunstyrelsen uppdrag, givet i budget 2019, att se över regelverket för 

avställning av kommunala lokaler, förklaras fullgjort.  
4. Business Region Göteborg AB:s uppdrag, givet i budget 2020, att i samverkan med 

berörda nämnder och intressenter, utreda möjligheterna att på vecko- eller 
månadsbasis arrangera en gemensam handelskväll för att främja cityhandel, ökat 
kulturellt nyttjande och få fler besökare i stadskärnan, förklaras fullgjort.  

5. Förskolenämndens uppdrag, givet i budget 2020, att sträva efter en så hög 
grundersättning som möjligt, i relation till strukturbeloppet, förklaras fullgjort.  

6. Förskolenämndens uppdrag, givet i budget 2020, att säkerställa att staden erbjuder ett 
skäligt erbjudande om plats i förskolan inom fyra månader, förklaras fullgjort.  

7. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet i budget 2020, tillsammans med berörda 
nämnder och styrelser, att utvärdera Gårdstensmodellens processer och ta tillvara på 
de goda exempel som finns i projektet, för att i ett senare skede kunna implementera 
hela eller delar av processen i arbetet med andra utanförskapsområden, förklaras 
fullgjort.  

8. Grundskolenämndens uppdrag, givet i budget 2020, att inför beslut om 
verksamhetsplan, återkomma med strategier för de åtgärder som identifierats i 
kvalitetsrapporten för 2019, förklaras fullgjort.  

9. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet i budget 2020, att ta fram en koncernbudget 
som underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut, förklaras fullgjort. 
Koncernbudgeten ska särskilt beakta kopplingen mellan investeringsvolym och 
finansiering med givet lånetak.  

10. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet i budget 2020, att överföra Göteborgslokaler 
AB till Bostadsklustret, med Förvaltnings AB Framtiden som underkoncernmoder, 
förklaras fullgjort. 

11. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet i budget 2020, att avveckla 
kommunala föreningspooler eller andra stödverksamheter som civilsamhällets aktörer 
kan göra själva med hjälp av ekonomiskt stöd och samverkan, förklaras fullgjort.  

12. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att ta fram aktuell nivå för andel ej 
återaktualiserade ärenden 0–12 år, över hela staden, inom Individ- och 
familjeomsorg, förklaras fullgjort. Värdet ska värderas politiskt och inriktning ges i 
kommande budget.  
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§ 6 0262/20 forts. 
 

13. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att ta fram aktuell nivå för andelen 
anställda i staden som arbetar i direkt kontakt med invånarna, exempelvis lärare och 
hemtjänstpersonal, i relation till den totala personalstyrkan, förklaras fullgjort. Värdet 
ska värderas politiskt och inriktning ges i kommande budget.  

14. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att ta fram aktuell nivå för 
Fritidsvaneundersökningen: – andel (%) som är med i minst en förening, klubb eller 
särskild grupp på fritiden, aggregerat för hela staden, förklaras fullgjort. Värdet ska 
värderas politiskt och inriktning ges i kommande budget.  

15. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att ta fram aktuell nivå för 
genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i centrala staden förklaras fullgjort. 
Värdet ska värderas politiskt och inriktning ges i kommande budget.  

16. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att tillsammans med stadens 
samtliga nämnder och styrelser, ta ett större ansvar att ta emot praktikanter, inte minst 
personer med funktionsnedsättning, förklaras fullgjort.  

17. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att i samverkan med berörda 
nämnder, initiera ett matlyft inom äldreomsorgen med inriktning på näringsriktighet, 
kvalitet, aptitlighet, valfrihet, trivsel och möjlighet till gemenskap, förklaras fullgjort.  

18. Kulturnämndens uppdrag, givet i budget 2020, att utreda lämpliga placeringar av 
bibliotek samt hur bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling, 
förklaras fullgjort.  

19. Utbildningsnämndens uppdrag, givet i budget 2020, att målet om att minst 50 procent 
av Göteborgseleverna ska välja en gymnasieutbildning i stadens regi ska ersättas med 
målet: Andelen elever i den kommunala gymnasieskolan ska öka, förklaras fullgjort.  

20. Byggnadsnämndens uppdrag, givet i budget 2020, tillsammans med berörda nämnder 
och styrelser, att ge högre prioritet på att ta fram och detaljplanelägga byggbar 
industrimark med vägledning av det näringslivspolitiska programmet, förklaras 
fullgjort. 

21. Byggnadsnämndens uppdrag, givet i budget 2020, att tillsammans med 
Fastighetsnämnden, tillvarata erfarenheter och lärdomar från projektet bostad 2021, 
förklaras fullgjort.  

22. Göteborgs Stads Bostad AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2017-12-07 § 9, 
att utreda en utökad bytesrätt, förklaras fullgjort.  

23. Göteborg & Co AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2018-02-22 §36, att en 
gång per mandatperiod utvärdera Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling och vid behov föreslå kommunfullmäktige anpassningar eller 
förändringar, förklaras fullgjort  

24. Grundskolenämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 3, att 
grundskolenämndens finansiering av mellanstadiet (åk 4–6) samt insatser för elever i 
behov av särskilt stöd förstärks med 70 mkr via generellt statsbidrag, förklaras 
fullgjort. 
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§ 6 0262/20 forts. 
 

25. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2018-09-13 § 13, 
att utveckla uthyrningspolicyn så att otillåten andrahandsuthyrning försvåras, 
förklaras fullgjort.  

26. Fastighetsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2018-10-25 § 20, att i 
egenskap av markägare, påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för 
Fiskebäcks hamn, förklaras fullgjort.  

27. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-04-16 § 20, att 
hemställa till Västtrafiks styrelse om att gemensamt genomföra en utredning om 
Gropegårdslänken, förklaras fullgjort.  

28. Byggnadsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 12, att 
under 2020 utarbeta metoder för hur detaljplaner ska utformas för att inte försvåra 
trähusbyggande och att underlätta optimal placering av solceller samt hur ökat 
återbruk ska hanteras i samband med bygglov, förklaras fullgjort.  

29. Byggnadsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-03-19 § 18, att i 
samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, fastighetsnämnden och Got Event 
AB skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i 
Lokaliseringsstudien för nytt centralbad, där Gullbergsvass är huvudalternativet, 
förklaras fullgjort.  

30. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-03-19 § 
18, att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad, förklaras 
fullgjort.  

31. Extra uppföljning covid-19 antecknas.  
32. Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska bibehålla den tidigare fastlagda 

ambitionen kring månads- visstids- eller tillsvidareanställning av timavlönad personal 
året ut för år 2020.  

33. Trafiknämndens hemställan beviljas om att ianspråkta 13,4 mnkr av nämndens egna 
kapital för år 2020.  

34. Trafiknämndens begäran om tillfällig utökad ram på 12 mnkr beviljas som 
kompensation för skolskjutsen för år 2020.  

35. Trafiknämnden tilldelas 3 mnkr för att förlänga det rabatterade årskortet med  20 
procent för Styr & Ställ till den 31 december 2020.  

36. Nämnden för konsument- och medborgarservice ram utökas, under 2020, med 2 mkr 
för att förstärka konsument- och skuldrådgivningen.  

37. Idrotts- och föreningsnämnden tilldelas 40 mnkr år 2020 för att förstärka stödet till 
föreningslivet i Göteborg.  

38. 4 mkr avsätts kommuncentralt för Göteborg & Co under år 2020 att avropa för 
satsningar som kan genomföras inom ramen för Julstaden 2020 och som kan bidra till 
att stärka det lokala näringslivet.  

39. Kulturnämndens tilldelas 25 mkr, under år 2020, för att förstärka stödet till det fria 
kulturlivet i Göteborg enligt ordinarie process för kulturstödet.  
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§ 6 0262/20 forts. 
 

40. 10 mkr avsätts kommuncentralt för trygghetsskapande åtgärder år 2020.  
41. Finansiering sker genom ianspråktagande av helårets prognostiserade resultat för år 

2020. 

Handling 
2020 nr 239. 

Yrkanden 
Axel Josefson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till förslaget 
från V och MP i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från D deltar inte i beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
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§ 7 0892/20 
Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - 
Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av 
program för att förbättra arbetsmiljön och minska 
sjukskrivningstalen 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Samlingsärende inom uppföljning – Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt 
uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen, 
antecknas.  

2. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att skyndsamt förstärka arbetet mot våld i nära 
relationer inom områdena barn och unga, vuxna och funktionshinder. Uppdraget 
övergår till socialnämnderna vid årsskiftet.  

3. Social resursnämnd får i uppdrag att tillsammans med de blivande fyra 
socialnämnderna samt nämnden för funktionsstöd förbereda genomförandet av 
kompetenshöjande insatser för personal inom socialtjänstens och 
funktionshinderområdets verksamheter gällande våld i nära relationer. Uppdraget 
övergår till socialnämnderna vid årsskiftet. 

Handling 
2020 nr 243. 

Yrkanden 
Frida Tånghag (V), Jessica Blixt (D), Marina Johansson (S), Hanna Bernholdsson (MP) 
och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nina Miskovsky (M) yrkar bifall till förslaget från M, L och C i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Social resursnämnd 
Socialnämnderna - Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst 
Nämnden för funktionsstöd  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 14 (71) 
   
   

§ 8 1229/20 
Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa, i enlighet med nämndens 
bilaga 1 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, fastställs.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-21 § 19 till kretslopp och vattennämnden, att 
ta fram en ny modell för avfallstaxa som i större utsträckning styr mot ökad 
resurshushållning i enlighet med EU:s avfallstrappa och ambitionerna i 
Göteborgsregionens nya avfallsplan som är under framtagande, förklaras fullgjort. 

Handling 
2020 nr 226. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 15 (71) 
   
   

§ 9 1228/20 
Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och 
avloppstaxa (VA-taxa) samt revidering av VA-föreskrifter 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till brukningstaxa för vatten och avlopp (VA) 
enligt nämndens bilaga 1 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, fastställs. 

2. Kretslopp och vattennämndens förslag till anläggningstaxa för vatten och avlopp 
(VA) enligt nämndens bilaga 1 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, 
fastställs. 

3. Kretslopp och vattennämndens förslag till ”Föreskrifter för VA-taxa” enligt 
nämndens bilaga 2 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, fastställs.  

4. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att ta fram en analysmodell för att 
beräkna kostnadstäckningen från anläggningsavgiften samt en långsiktig plan för att 
uppnå kommunfullmäktiges inriktning om 70 procents kostnadstäckning. 

Handling 
2020 nr 230. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Peter Danielsson (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Emmali Jansson (MP) och Johanna Eliasson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
kretslopp och vattennämnden i enlighet med yrkandet från MP och V i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att fullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 16 (71) 
   
   

§ 10 0990/20 
Revidering av kulturnämndens avgifter 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kulturnämndens avgifter i enlighet med punkterna 2 samt 5–11 i bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs.  

2. Kulturnämndens avgifter i punkterna 1 samt 3–4 i bilaga 1 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande fastställs enligt nedan:  
• Höjning av årsbiljett från 100 kr till 120 kr. 
• Sänkt ålder för fri entré för ungdomar, från 25 år till 20 år.  
• Fri entré för studenter vid uppvisande av studentlegitimation med undantag från 

utställningar med förhöjd entréavgift.  
• Rabatterad årsbiljett om 100 kr för seniorer.  
• Avgiftsfria dagar på museerna: Kulturnatta, Kulturkalaset och Museernas dag. 

Följande entréavgifter bör kvarstå som oförändrade:  

• Dagbiljett 60 kr.  
• Entrébiljett till tillfällig utställning med förhöjd entré 100 kr. 

3. Förseningsavgifter på Göteborgs Stads folkbibliotek tas bort på försök under år 2021 
med uppföljning av konsekvenser inför år 2022.  

4. Uppdraget till kulturnämnden i stadens budget 2020 att återkomma med förslag kring 
att, under en eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta 
utställningar på Göteborgs Stads museer, förklaras fullgjort.  

5. Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på hur nämndens taxor och 
avgifter ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess. 

Handling 
2020 nr 242. 

Yrkanden 
Ingrid Andreae (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jenny Broman (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till förslaget från V och MP i 
kommunstyrelsen om att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till förslaget från M, L och C i kommunstyrelsen. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 17 (71) 
   
   

§ 10 0990/20 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden 
Styrande dokument 
 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 18 (71) 
   
   

§ 11 1255/20 
Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden och gator i 
Backaplan  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Trafiknämnden bemyndigas att förändra innehållet i projekt Kvilleleden och gator i 
Backaplan för att nå investeringsramen om 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. 

2. Trafiknämnden bemyndigas att teckna Medfinansierings- och Genomförandeavtal – 
E6.21 Göteborgs Hamn/ Lundbyleden samt gator vid Backaplan.   

3. Trafiknämnden bemyndigas att justera nivån på medfinansiering till statlig 
infrastruktur inom avtalet, dock inte till högre belopp än 143 miljoner kronor i 2016 
års prisnivå. 

4. Trafiknämnden får i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen om väsentliga 
förändringar i innehåll och dess eventuella konsekvenser i förhållande till tidigare 
fattade beslut när reviderat medfinansierings- och genomförandeavtal tecknats med 
Trafikverket. 

Handlingar 
2020 nr 246. 
Tilläggsyrkande från MP, V och FI den 12 november 2020. 

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) och Mariya Voyvodova (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag och avslag på tilläggsyrkandet från D i kommunstyrelsen och tilläggsyrkandet 
från MP, V och FI den 12 november 2020. 

Henrik Munck (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet från D 
i kommunstyrelsen. 

Emmali Jansson (MP), Daniel Bernmar (V) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet från MP, V och FI  
den 12 november 2020. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 19 (71) 
   
   

§ 11 1255/20 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsen förslag och yrkandet från 
Björn Tidland och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. 

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

Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP, V och FI den 12 november 2020 och finner att det avslagits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafiknämnden 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 20 (71) 
   
   

§ 12 1227/20 
Genomförandebeslut för investering Björlanda pumpkedja  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Genomförandebeslut för investeringsprojekt Björlanda pumpkedja, i enlighet med 
kretslopp och vattennämndens förslag, godkänns.  

2. En projektbudget om 350 mnkr i 2020 års prisnivå fastställs. 

Handling 
2020 nr 236. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 
 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 21 (71) 
   
   

§ 13 1197/19 
Prioritetsklasser för styrel inom Göteborgs Stads geografiska 
område för planeringsomgång 2019–2021 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Prioritetsklasser för styrel inom Göteborgs Stads geografiska område för 
planeringsomgång 2019–2021, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, fastställs.   

Handling 
2020 nr 237. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 22 (71) 
   
   

§ 14 0402/19 
Valfrihetssystem enligt LOV inom vård och omsorgsboende - 
utredning med remissvar, och förberedande arbete 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Införandet av LOV inom vård- och omsorgsboende pausas under den innevarande 
mandatperioden.   

Handling 
2020 nr 231. 

Yrkanden 
Kalle Bäck (KD), Mattias Tykesson (M) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Johanna Eliasson (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till 
förslaget från V och MP i kommunstyrelsen. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till förslaget från S i kommunstyrelsen. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Social resursnämnd 
Nämnden för intraservice 
Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Tre Stiftelser 
Svenska Vård 
Vårdföretagarna 
Famna 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 23 (71) 
   
   

§ 15 0333/20 
Redovisning av uppdrag att utreda om hur ett koordinerande 
arbetssätt kan utvecklas för att underlätta för människor med 
omfattande eller komplicerade behov av stöd  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Redovisning av budgetuppdrag 2020 avseende att utreda hur ett koordinerande 
arbetssätt kan utvecklas för att underlätta för människor med omfattande eller 
komplicerade behov av stöd antecknas och förklaras fullgjort.  

2. De nya socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt den nya 
nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att fortsätta med utvecklingen av ett 
koordinerande arbetssätt och den generella samverkan för att underlätta för 
människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd. 

Handling 
2020 nr 233. 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnderna - Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst 
Nämnden för funktionsstöd 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 24 (71) 
   
   

§ 16 0332/20 
Redovisning av uppdrag, verka för att det finns möjlighet att 
välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Redovisning av uppdraget från kommunfullmäktiges budget för 2020 om att verka för att 
det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

Handling 
2020 nr 232. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 25 (71) 
   
   

§ 17 0759/19 
Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-03-28 § 21 att i samverkan med 
funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor revidera 
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 
förklaras fullgjort.  

2. Förslag till revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning 2021–2026, i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Handling 
2020 nr 234. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Afasiföreningen i Göteborg 
Autism – och Aspebergerföreningen, distrikt Göteborg 
Funktionsrätt Göteborg 
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Göteborgs Stads HBTQ-råd 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 26 (71) 
   
   

§ 18 1290/20 
Överföring av verksamheter från kommunstyrelsen till äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för 
funktionsstöd  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Ansvar för enheten för kontrakt och uppföljning med nuvarande placering under 
kommunstyrelsen överförs till äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden 
för funktionsstöd per 1 januari 2021, i enlighet med fördelningen som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.   

2. Kommunstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv till äldre samt 
vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd som behövs för att driva 
verksamheten inom enheten för kontrakt och uppföljning vidare.   

3. Kommunstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv till äldre samt 
vård- och omsorgsnämnden som behövs för att driva verksamheten inom Senior 
Göteborg vidare.    

4. Överlämnade av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 2 och 
3 ska ske i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden. Tidpunkt för 
överlämnande är den 1 januari 2021.   

5. Tillägg i reglemente för äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden 
förfunktionsstöd, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas. 

Handling 
2020 nr 247. 

Yrkanden 
Mattias Tykesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på förslaget 
från S i kommunstyrelsen. 

Marina Johansson (S), Daniel Bernmar (V) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till 
förslaget från S i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 27 (71) 
   
   

§ 18 1290/20 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Nämnden för funktionsstöd 
Arkivnämnden i Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 28 (71) 
   
   

§ 19 0843/20 
Överlämnande av utlånade allmänna handlingar till 
förskolenämnden och grundskolenämnden med anledning av 
stadsdelsnämndernas avveckling 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Stadsdelsnämnderna ska senast 2020-12-31 överlämna de allmänna handlingar till 
förskolenämnden och grundskolenämnden som stadsdelsnämnderna enligt särskilda 
överenskommelser har utlånat till de båda nämnderna. 

Handling 
2020 nr 238. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 29 (71) 
   
   

§ 20 1288/19 
Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt 
komplettering i kommunstyrelsens reglemente 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Reviderat reglemente för Göteborgs valnämnd, i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, avslås.   

2. Ansvaret för valnämnden och dess förvaltningsorganisation skall fortsatt fastställas 
till valnämnden. 

Handling 
2020 nr 241. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Valnämnden 
 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 30 (71) 
   
   

§ 21 0602/20 
Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente 
och Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till 
förenings- och kulturlivet  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads idrotts- och föreningsnämnd, i enlighet 
med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet, i 
enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 14 punkt 4 till kommunstyrelsen, att 
uppdatera Policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till 
föreningsverksamhet utifrån förmedlingsenhetens förändrade uppdrag, förklaras 
fullgjort. 

Handling 
2020 nr 240. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 31 (71) 
   
   

§ 22   
Ordningsfråga 
 

Med anledning av den överenskommelse som tagits fram för sammanträdet frågar 
ordföranden om sammanträdet ska fortsätta eller om återstående ärenden ska bordläggas. 

Beslut 
Motionerna under paragraferna 23–48 bordläggs. 

Interpellationerna och frågan under paragraferna 49–59 bordläggs. 

Anmälningsärendena under paragraf 60 antecknas. 
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Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 32 (71) 
   
   

§ 23 1332/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att inte anställa 
personer som vägrar handhälsa genom traditionell 
handhälsning 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 april 2020, § 55, den 14 maj 2020, § 58, den 16 juni 2020, § 40, 
den 20 augusti 2020, § 19, den 10 september 2020, § 35 och den 15 oktober 2020, § 38. 

Handling 
2020 nr 60. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 33 (71) 
   
   

§ 24 0717/19 
Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot 
könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens 
reklamplatser 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 april 2020, § 61, den 14 maj 2020, § 61, den 16 juni 2020, § 43,   
den 20 augusti 2020, § 23, den 10 september 2020, § 36 och den 15 oktober 2020, § 39. 

Handling 
2020 nr 82. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 34 (71) 
   
   

§ 25 1241/19 
Motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta förstudien om 
ett varvs- och industrihistoriskt centrum 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 maj 2020, § 62, den 16 juni 2020, § 44, den 20 augusti 2020, § 24,  
den 10 september 2020, § 37 och den 15 oktober 2020, § 40. 

Handling 
2020 nr 120. 
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Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 35 (71) 
   
   

§ 26 1325/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om en ny policy för 
modersmålsundervisning 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 maj 2020, § 63, den 16 juni 2020, § 45, den 20 augusti 2020, § 25,  
den 10 september 2020, § 38 och den 15 oktober 2020, § 41. 

Handling 
2020 nr 121. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 36 (71) 
   
   

§ 27 1320/19 
Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Pernilla Börjesson (SD) 
om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställningar inom äldreomsorgen  
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 maj 2020, § 64, den 16 juni 2020, § 46, den 20 augusti 2020, § 26, 
den 10 september 2020, § 39 och den 15 oktober 2020, § 42. 

Handling 
2020 nr 122. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 37 (71) 
   
   

§ 28 1252/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av 
ett återvandringskansli i Göteborgs Stad 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 maj 2020, § 65, den 16 juni 2020, § 47, den 20 augusti 2020, § 27,  
den 10 september 2020, § 40 och den 15 oktober 2020, § 43. 

Handling 
2020 nr 123. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 38 (71) 
   
   

§ 29 1412/19 
Motion av Emmali Jansson (MP), Martin Nilsson (MP) och 
Karin Pleijel (MP) angående nya gång- och cykelbroar över 
älven 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2020, § 48, den 20 augusti 2020, § 28, den 10 september 2020, § 41 
och den 15 oktober 2020, § 44. 

Handling 
2020 nr 136. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 39 (71) 
   
   

§ 30 1330/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) 
om att redovisa statistik beträffande studieresultat för 
ensamkommande i Göteborgs Stad 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2020, § 49, den 20 augusti 2020, § 29, den 10 september 2020, § 42 
och den 15 oktober 2020, § 45. 

Handling 
2020 nr 143. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 40 (71) 
   
   

§ 31 1326/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra reglerna för 
uthyrning av kommunala hyresrätter 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2020, § 50, den 20 augusti 2020, § 30, den 10 september 2020, § 43 
och den 15 oktober 2020, § 46. 

Handling 
2020 nr 144. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 41 (71) 
   
   

§ 32 1395/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda kostnader och 
verksamhetspåverkan samt underlätta för Göteborgs Stads 
anställda att lämna blod på arbetstid 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2020, § 51, den 20 augusti 2020, § 31, den 10 september 2020, § 44 
och den 15 oktober 2020, § 47. 

Handling 
2020 nr 145. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 42 (71) 
   
   

§ 33 1094/19 
Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla 
valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2020, § 52, den 20 augusti 2020, § 32, den 10 september 2020, § 45 
och den 15 oktober 2020, § 48. 

Handling 
2020 nr 146. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 43 (71) 
   
   

§ 34 0306/20 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
uthyrning av solceller 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2020, § 53, den 20 augusti 2020, § 33, den 10 september 2020, § 46 
och den 15 oktober 2020, § 49. 

Handling 
2020 nr 158. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 44 (71) 
   
   

§ 35 1361/19 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2020, § 55, den 20 augusti 2020, § 35, den 10 september 2020, § 48 
och den 15 oktober 2020, § 50. 

Handling 
2020 nr 159. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 45 (71) 
   
   

§ 36 1362/19 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära 
relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 juni 2020, § 55, den 20 augusti 2020, § 35, den 10 september 2020, § 48 
och den 15 oktober 2020, § 51. 

Handling 
2020 nr 160. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 46 (71) 
   
   

§ 37 0510/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Rasmus Ragnarsson 
(SD) om att utreda möjligheten att omvandla vattentornet i 
Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 september 2020, § 49 och den 15 oktober 2020, § 52. 

Handling 
2020 nr 182. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 47 (71) 
   
   

§ 38 1413/19 
Motion av Emmali Jansson (MP) och Martin Nilsson (MP) 
angående öppna serveringsområden 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 september 2020, § 50 och den 15 oktober 2020, § 53. 

Handling 
2020 nr 183. 

 
 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 48 (71) 
   
   

§ 39 0403/20 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om 
mål för inköp av ekologiska livsmedel 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 september 2020, § 51 och den 15 oktober 2020, § 54. 

Handling 
2020 nr 184. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 49 (71) 
   
   

§ 40 1331/19 
Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och 
Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för 
anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 september 2020, § 52 och den 15 oktober 2020, § 55. 

Handling 
2020 nr 185. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 50 (71) 
   
   

§ 41 1255/19 
Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal 
medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och 
bolag 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 september 2020, § 53 och den 15 oktober 2020, § 56. 

Handling 
2020 nr 186. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 51 (71) 
   
   

§ 42 1215/19 
Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta 
riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs 
Stads beslutsunderlag  
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 september 2020, § 54 och den 15 oktober 2020, § 57. 

Handling 
2020 nr 187. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 52 (71) 
   
   

§ 43 0506/20 
Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) och Jörgen Fogelklou 
(SD) om att utreda införandet av en kulturarvsgaranti 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 oktober 2020, § 58. 

Handling 
2020 nr 200. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 53 (71) 
   
   

§ 44 0305/20 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria 
söndagar 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 oktober 2020, § 59. 

Handling 
2020 nr 201. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 54 (71) 
   
   

§ 45 0511/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) 
om att utreda införandet av etableringslån 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 oktober 2020, § 60. 

Handling 
2020 nr 202. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 55 (71) 
   
   

§ 46 0421/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad som 
område ska undantas från asylsökandes möjligheter att få 
dagsersättning för att bo i eget boende 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 oktober 2020, § 61. 

Handling 
2020 nr 205. 

 
 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 56 (71) 
   
   

§ 47 0512/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och 
avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 oktober 2020, § 62. 

Handling 
2020 nr 206. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 57 (71) 
   
   

§ 48 1387/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) 
om att utveckla och kostnadseffektivisera tolktjänster i 
Göteborgs Stad 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Handling 
2020 nr 244. 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 58 (71) 
   
   

§ 49 0800/19 
Interpellation av Karin Pleijel (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande om Göteborgsmodellen för mindre matsvinn 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 juni 2019, § 45, den 12 september 2019, § 47, den 17 oktober 2019, § 49, 
den 21 november 2019, § 45, den 10 december 2019, § 44, den 23 januari 2020, § 26,  
den 20 februari 2020, § 25, den 19 mars 2020, § 44, den 16 april 2020, § 62,  
den 14 maj 2020, § 66, den 16 juni 2020, § 56, den 10 september 2020, § 55 och  
den 15 oktober 2020, § 63. 

Handling 
2019 nr 125. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 59 (71) 
   
   

§ 50 0809/19 
Interpellation av Ingrid Andreae (S) till kommunstyrelsens 
ordförande om ansvaret för unga som varken studerar eller 
arbetar 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 juni 2019, § 46, den 12 september 2019, § 48, den 17 oktober 2019, § 50, 
den 21 november 2019, § 46, den 10 december 2019, § 45, den 23 januari 2020, § 27,  
den 20 februari 2020, § 26, den 19 mars 2020, § 45, den 16 april 2020, § 63,  
den 14 maj 2020, § 67, den 16 juni 2020, § 57, den 10 september 2020, § 56 och  
den 15 oktober 2020, § 64. 

Handling 
2019 nr 126. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 60 (71) 
   
   

§ 51 0883/19 
Interpellation av Bettan Andersson (V) till idrotts- och 
föreningsnämndens ordförande angående idrottshall i Backa 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 12 september 2019, § 55, den 17 oktober 2019, § 51, den 21 november 
2019, § 47, den 10 december 2019, § 46, den 23 januari 2020, § 28, den 20 februari 2020, 
§ 27, den 19 mars 2020, § 46, den 16 april 2020, § 64, den 14 maj 2020, § 68,  
den 16 juni 2020, § 58, den 10 september 2020, § 57 och den 15 oktober 2020, § 65. 

Handling 
2019 nr 142. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 61 (71) 
   
   

§ 52 1095/19 
Interpellation av Jenny Broman (V) till grundskolenämndens 
ordförande angående aktivt skolval 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 oktober 2019, § 44, den 21 november 2019, § 48, den 10 december 2019, 
§ 47, den 23 januari 2020, § 29, den 20 februari 2020, § 28, den 19 mars 2020, § 47,  
den 16 april 2020, § 65, den 14 maj 2020, § 69, den 16 juni 2020, § 59,  
den 10 september 2020, § 58 och den 15 oktober 2020, § 66. 

Handling 
2019 nr 177. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 62 (71) 
   
   

§ 53 1238/19 
Interpellation av Bettan Andersson (V) till kommunstyrelsens 
ordförande om genomförandet av Göteborgs Stads plan för 
att förbättra hbtq-personers livsvillkor 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 november 2019, § 51, den 10 december 2019, § 49, den 23 januari 2020, 
§ 31, den 20 februari 2020, § 30, den 19 mars 2020, § 49, den 16 april 2020, § 66,  
den 14 maj 2020, § 70, den 16 juni 2020, § 60, den 10 september 2020, § 59 och  
den 15 oktober 2020, § 67. 

Handling 
2019 nr 206. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 63 (71) 
   
   

§ 54 1328/19 
Interpellation av Jörgen Fogelklou (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande angående tips om 
ledningsproblem och avvikelser från regelverk i Göteborgs 
Spårvägar AB 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 december 2019, § 51, den 23 januari 2020, § 32, den 20 februari 2020,  
§ 31, den 19 mars 2020, § 50, den 16 april 2020, § 67, den 14 maj 2020, § 71,  
den 16 juni 2020, § 61, den 10 september 2020, § 60 och den 15 oktober 2020, § 68. 

Handling 
2019 nr 246. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 64 (71) 
   
   

§ 55 0304/20 
Interpellation av Jenny Broman (V) till kommunstyrelsens 
ordförande angående nedskärningar i socialtjänsten 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 januari 2020, § 43, den 20 februari 2020, § 32, den 19 mars 2020, § 51, 
den 16 april 2020, § 68, den 14 maj 2020, § 72, den 16 juni 2020, § 62,  
den 10 september 2020, § 61 och den 15 oktober 2020, § 69. 

Handling 
2019 nr 272. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 65 (71) 
   
   

§ 56 0412/20 
Fråga av Emmali Jansson (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande angående ett pilotprojekt för att stimulera 
fossilfritt byggande 
 

Beslut 
Frågan bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 33, den 19 mars 2020, § 52, den 16 april 2020, § 69, 
den 14 maj 2020, § 73, den 16 oktober 2020, § 63, den 10 september 2020, § 62 och  
den 15 oktober 2020, § 70. 

Handling 
2020 nr 19. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 66 (71) 
   
   

§ 57 0389/20 
Interpellation av Jenny Broman (V) till kommunstyrelsens 
ordförande angående effektivisering som berör personalen i 
välfärden 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 10 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 februari 2020, § 34, den 19 mars 2020, § 53, den 16 april 2020, § 70, 
den 14 maj 2020, § 74, den 16 juni 2020, § 64, den 10 september 2020, § 63 och  
den 15 oktober 2020, § 71. 

Handling 
2020 nr 16. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 67 (71) 
   
   

§ 58 0552/20 
Interpellation av Jenny Broman (V) till grundskolenämndens 
ordföranden angående nedskärningar i skolan 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 12 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 mars 2020, § 55, den 16 april 2020, § 71, den 14 maj 2020, § 75,  
den 16 juni 2020, § 65, den 10 september 2020, § 64 och den 15 oktober 2020, § 72. 

Handling 
2020 nr 51. 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 68 (71) 
   
   

§ 59 1354/20 
Interpellation av Stina Svensson (FI) till kommunstyrelsens 
ordförande om insatser mot våld i nära relation som en effekt 
av Corona-pandemin 
 

Beslut 
Interpellationen bordläggs till sammanträdet den 12 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 oktober 2020, § 74. 

Handling 
2020 nr 228. 

 

 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 69 (71) 
   
   

§ 60   
Förteckning över anmälningsärenden  
 

Beslut 
Antecknas. 

 

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020 har följande motion 
inkommit till kommunfullmäktige. 

Motioner 
2020-11-10 Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson 

(FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre cykelstad,  
KF handling 2020 nr 248. 

2020-11-10 Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla 
området innanför vallgraven till ett bilfritt "superkvarter",  
KF handling 2020 nr 249. 

2020-11-10 Motion av Jenny Broman (V) om gratis mensskydd till barn och unga i 
grundskolan och gymnasieskolan, KF handling 2020 nr 250. 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 70 (71) 
   
   

BILAGA 1 
 
 

Plats Ledamot Ersättare Parti Ankom Utgick 
1 Rhedin, Anneli   M 14:08 17:21 
2 Gustafsson, Pär   L 14:47 17:21 
3 Eriksson, Håkan  Junevik, Urban  V 14:50 17:21 
61 Akbas, Aslan   S 14:59 17:21 
62 Andreae, Ingrid   S 14:54 17:21 
56 Attenius, Jonas   S 15:03 17:21 
10 Bernmar, Daniel   V 14:46 17:21 
54 Blixt, Jessica   D 15:03 17:21 
9 Broman, Jenny   V 14:53 17:21 
36 Bäck, Kalle   KD 14:53 17:21 
31 Bönfors, Emmyly   C 14:56 17:21 
68 Danielsson, Peter  D 15:04 17:21 
33 Darvik, Axel   L 15:14 17:21 
20 Eliasson, Johanna   V 14:53 17:21 
75 Femrell, Krista   SD 14:44 17:21 
17 Fogelgren, Ann 

Catrine  
 L 14:55 17:21 

64 Hallengren, Håkan   S 14:50 17:21 
52 Hammarstrand, 

Anna Karin  
 D 14:59 17:21 

38 Jansson, Emmali   MP 14:56 17:21 
57 Johansson, Marina   S 14:56 17:21 
5 Josefson, Axel   M 15:01 17:21 
74 Kjaerbeck, Agneta   SD 15:04 17:21 
47 Lindberg, Karin   D 15:02 17:21 
6 Magnusson, 

Hampus  
 M 15:00 17:21 

7 Miskovsky, Nina   M 14:59 17:21 
53 Munck, Henrik  D 15:00 17:21 
24 Norén, Erik   V 14:52 17:21 
18 Odenjung, Helene   L 15:03 17:21 
40 Parbring, Bosse  Bernholdsson, Hanna MP 15:02 17:21 
37 Pleijel, Karin   MP 14:58 17:21 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 11) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 71 (71) 
   
   

63 Ramadanovic, Admir   S 14:52 17:21 
15 Ransgård, Jonas   M 14:50 17:21 
81 Rud Pedersén, 

Amalia  
 S 15:02 15:46 

12 Sundberg, Anders   M 14:52 17:21 
42 Svensson, Stina   FI 14:51 17:21 
71 Taxén Börjesson, 

Pernilla  
 SD 15:00 17:21 

14 Tharing, Kristina   M 15:02 16:21 
14 Tharing, Kristina  Hartzell, Åsa  M 16:25 17:21 
72 Tidland, Björn   SD 14:43 17:21 
28 Tykesson, Mattias   M 14:49 17:21 
25 Tånghag, Frida   V 14:54 17:21 
60 Voyvodova, Mariya   S 14:55 17:21 
55 Wannholt, Martin   D 15:03 17:21 
45 Widman, Camilla   S 14:43 17:21 
44 Yigit, Roshan   S 15:48 17:21 
50 Öjeskär, Veronica   D 14:53 17:21 
66 Örtendahl, Per 

Anders  
Alfredsson, Karin  D 14:56 17:21 

83 Lann, Elisabet  KD 15:03 17:21 
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