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Tid: 9:30–11:05 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 859-892 

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

Tjänstgörande ersättare 
Elisabet Lann (KD) 

Övriga ersättare 
Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld, Gabriella 
Nässén, § 859, Michael Ivarsson, § 859, Camilla Blomqvist, § 859, 
via Teams: Jonas Kinnander, Lisbeth Nilsson, § 859, Erica Farberger, Christina Terfors, 
Sofie Löwenmark, Yvonne Lundberg, Caroline Karlsson, Viktor Lundblad, Gabriella 
Toftered, Pär Gustafsson, Ann Catrine Fogelgren, Annika Westh, Johanna Hallman, Olle 
Johnsson, Emma Dolderer, Erik Palmgren, Timothy Tréville, Björn Tidland 
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§ 859   
Information - Stadens arbete med trygghetsfrågor samt 
återkoppling från möte med Trygghetsrådet 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Michael Ivarsson, direktör social resursförvaltning, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Arbetet med Trygg i Göteborgs Stad 
• Olika former och nivåer av trygghetsarbete 
• Insatser från social resursförvaltning – förebyggande insatser 
• Arbetet i stadsdelarna – exempel på förebyggande insatser 
• Arbetet i stadsdelarna – exempel på situationella förebyggande insatser 
• Insatser för social resursförvaltning – tidiga insatser 
• Arbetet i stadsdelarna – exempel på tidiga insatser 
• Insatser för social resursförvaltning – riktade insatser 
• Arbetet i stadsdelarna – exempel på riktade insatser 
• Arbetet gentemot medarbetare i stadsdelarna – exempel 
• Insatser från social resursförvaltning – stöd till stadsdelar och samordning 
• Utvecklingsarbete för trygghet i samverkan med civilsamhället 
• Fortsatt trygghetsskapande arbete – planering framåt 

Camilla Blomqvist, direktör stadsdelsförvaltning Norra Hisingen, lämnar en information 
under följande rubriker: 

• Förebyggande insatser för att minimera social oro – exempel från Norra Hisingen 
• Särskilt fokus genom medborgarlöftet är insatser genom Backa Röd 
• Inom ramen av medborgarlöftet förstärker vi insatser i Backa Röd 

Gabriella Nässén lämnar en information under följande rubriker: 

• Återkoppling från trygghetsrådet 2020-10-20 
• Kommunens rådighet inom brottsförebyggande arbete 
• Ledamöter i Trygghetsrådet 
• Centrala lägesbilder 
• Ett första förslag till temaområden som spelades in från Trygghetsrådet 
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§ 860   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 861   
Förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2022-2023 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 november 2020. 

Handlingar 
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2021 och flerårsplaner 2022-2023. 
Yrkande från M, L, C och KD den 16 oktober 2020. 
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§ 862 1227/20 
Genomförandebeslut för investering Björlanda pumpkedja  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

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 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 250 till kommunfullmäktige 
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§ 863 1426/19 
Fastställande av taxa för kommunala hälso-och 
sjukvårdsinsatser i hemmet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 
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§ 864 1255/20 
Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden och gator i 
Backaplan  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 september 2020. 
Yrkande från SD den 15 oktober 2020. 
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§ 865 0407/19 
Redovisning av uppdrag att utreda det framtida 
huvudmannaskapet för Stora Teatern 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 september 2020. 
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§ 866 1290/20 
Överföring av verksamheter från kommunstyrelsen till äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för 
funktionsstöd  

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 
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§ 867 1197/19 
Prioritetsklasser för styrel inom Göteborgs Stads geografiska 
område för planeringsomgång 2019–2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

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

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2020. 
Yttrande från MP och V den 20 oktober 2020. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 20 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 251 till kommunfullmäktige 
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§ 868 0843/20 
Överlämnande av utlånade allmänna handlingar till 
förskolenämnden och grundskolenämnden med anledning av 
stadsdelsnämndernas avveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

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 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 252 till kommunfullmäktige 
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§ 869 0262/20 
Delårsrapport augusti - Staden 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Delårsrapport augusti 2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led 
i uppsikten. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C, S och KD den 14 oktober 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

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 Göteborgs 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. 
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§ 869 forts 
 
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. 

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. 
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§ 869 forts 
 
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. 

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. 
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§ 869 forts 
 
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. 

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

2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 820. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 oktober 2020. 
Yrkande från V och MP den 16 oktober 2020 om julbonus. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, S och KD den 14 oktober 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 16 oktober 2020 om uppdrag och beviljande om 
medel till nämnder m.m. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 16 oktober 2020 om cykelåtgärder. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 16 oktober 2020 om höjt försörjningsstöd i 
december. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 16 oktober 2020 om åtgärder för att minska 
hemlösheten. 
Yttrande från V och MP den 20 oktober 2020. 
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§ 869 forts  
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 16 oktober 2020 om julbonus, tilläggsyrkande från MP och V den 16 oktober 2020 
om uppdrag och beviljande om medel till nämnder m.m., tilläggsyrkande från  
MP och V den 16 oktober 2020 om cykelåtgärder, tilläggsyrkande från MP och V  
den 16 oktober 2020 om höjt försörjningsstöd i december samt tilläggsyrkande från  
V och MP den 16 oktober 2020 om åtgärder för att minska hemlösheten. Vidare yrkar 
Karin Pleijel (MP) bifall till stadsledningskontorets förslag samt avslag på 
tilläggsyrkande från M, L, C, S och KD den 14 oktober 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C, S och KD  
den 14 oktober 2020 samt avslag på yrkande från V och MP den 16 oktober 2020 om 
julbonus, tilläggsyrkande från MP och V den 16 oktober 2020 om uppdrag och beviljande 
om medel till nämnder m.m., tilläggsyrkande från MP och V  
den 16 oktober 2020 om cykelåtgärder, tilläggsyrkande från MP och V  
den 16 oktober 2020 om höjt försörjningsstöd i december samt tilläggsyrkande från  
V och MP den 16 oktober 2020 om åtgärder för att minska hemlösheten. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tilläggsyrkande från M, L, C, S och KD  
den 14 oktober 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från  
V och MP om julbonus och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

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

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från  
MP och V om uppdrag och beviljande om medel till nämnder m.m. och finner att det 
avslagits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 17 (46) 
   
   

§ 869 forts  
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från  
MP och V om uppdrag och beviljande om medel till nämnder m.m.” 

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

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från  
MP och V om höjt försörjningsstöd i december och finner att det avslagits. Omröstning 
begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från  
MP och V om höjt försörjningsstöd i december.” 

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

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

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

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

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

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från  
V och MP om åtgärder för att minska hemlösheten och finner att det avslagits. 
Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 18 (46) 
   
   

§ 869 forts  
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från  
V och MP om åtgärder för att minska hemlösheten.” 

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

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

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

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från D anmäler att de inte deltar i beslutet beträffande bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 20 oktober 2020.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 253 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (46) 
   
   

§ 870 0602/20 
Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente 
och Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till 
förenings- och kulturlivet  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 763 och den 14 oktober 2020, § 828. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 september 2020. 
Yttrande från S den 13 oktober 2020. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 254 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (46) 
   
   

§ 871 1288/19 
Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt 
komplettering i kommunstyrelsens reglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S, D och KD den 21 oktober 2020 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

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

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

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 768 och den 14 oktober 2020, § 831. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2020. 
Yrkande från M, L, C, S, D och KD den 21 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 25 september 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall 
till yrkande från M, L, C, S, D och KD den 21 oktober 2020. Vidare yrkar Daniel 
Bernmar (V) avslag på yrkande från SD den 25 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 25 september 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m.fl. yrkande 
bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 255 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (46) 
   
   

§ 872 0990/20 
Revidering av kulturnämndens avgifter 

Beslut 
Kommunfullmäktige tillstyrker yrkande från S och D den 25 september 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 727, den 30 september 2020, § 782 och  
den 14 oktober 2020, § 832. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (46) 
   
   

§ 872 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2020. 
Yrkande från M, L, C och KD den 30 september 2020. 
Yrkande från S och D den 25 september 2020. 
Yrkande från SD den 7 oktober 2020. 
Yttrande från D den 27 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 
Yttrande från V och MP den 30 september 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 7 oktober 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och KD den 30 september 2020. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D  
den 25 september 2020 och avslag på yrkande från M, L, C och KD den 30 september 2020 
och yrkande från SD den 7 oktober 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Helene 
Odenjungs yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Helene 
Odenjungs yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att Jonas Attenius och Martin 
Wannholts yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Helene Odenjungs yrkande och Nej för 
bifall till Jonas Attenius och Martin Wannholts yrkande.” 

Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (4). 

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

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och Jörgen Fogelklou (SD) 
avstår från att rösta (4). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (46) 
   
   

§ 872 forts 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 september 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 september 2020.  

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 september 2020.  

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 256 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (46) 
   
   

§ 873 0892/20 
Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - 
Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av 
program för att förbättra arbetsmiljön och minska 
sjukskrivningstalen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Samlingsärende inom uppföljning – Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt 
uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen, 
antecknas och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i stadens uppföljning. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från V och MP den 11 september 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 september 2020, § 728, den 30 september 2020, § 783 och  
den 14 oktober 2020, § 833. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 11 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 13 oktober 2020. 
Yttrande från D den 13 oktober 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (46) 
   
   

§ 873 forts 
Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från V och MP den 11 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från V och MP den 11 september 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (4). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (8). 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 september 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 13 oktober 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 oktober 2020. 

Reservationer 
Ordföranden Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
Alliansen reserverar sig mot beslutet att stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i 
uppdrag att omhänderta ytterligare ospecificerade åtgärder utan finansiering. Alliansen 
har omhändertagit dessa åtgärder i budget med finansiering.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 257 till kommunfullmäktige 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (46) 
   
   

§ 874 1079/20 
Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 679, den 16 september 2020, § 733,  
den 30 september 2020, § 787 och den 14 oktober 2020, § 834. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 11 september 2020. 
Yrkande från D den 30 september 2020. 
Återremissyrkande från SD den 11 september 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (46) 
   
   

§ 875 1078/20 
Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna 
Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 
- Biotech Center 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 680, den 16 september 2020, § 734, 
den 30 september 2020, § 788 och den 14 oktober 2020, § 835. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 25 september 2020. 
Yrkande från D den 30 september 2020. 
Återremissyrkande från SD den 11 september 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (46) 
   
   

§ 876   
Yrkande från S, V och MP angående Fritidsbanken 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 791 och den 14 oktober 2020, § 838. 

Handlingar 
Yrkande från S, V och MP den 22 september 2020. 
Yttrande från SD den 13 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (46) 
   
   

§ 877 0750/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst 
avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt 
förenklat beslutsfattande 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (46) 
   
   

§ 878 0416/20 
Redovisning av uppdrag att utreda formerna för fortsatt 
finansiering av Göteborg & Co AB i beredskapssyfte 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 
Yttrande från SD den 20 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (46) 
   
   

§ 879   
Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) 
i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig 

Beslut 
Till ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) för tiden till och med 2022 i 
stället för Charlotte Darvik (L) utses Jesper Haglöf (L). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 650, den 2 september 2020, § 695,  
den 30 september 2020, § 802 och den 14 oktober 2020, § 845. 

Protokollsutdrag skickas till 
Jesper Haglöf 
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (46) 
   
   

§ 880 1387/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) 
om att utveckla och kostnadseffektivisera tolktjänster i 
Göteborgs Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 13 oktober 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller 
avstyrkas och finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. Omröstning 
begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att motionen ska avstyrkas och Nej för att 
motionen ska tillstyrkas.” 

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

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 13 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 258 till kommunfullmäktige 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (46) 
   
   

§ 881 0921/20 
Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
skolskjuts för elever i grundsärskolan 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september 2020. 
Yrkande från MP, V, S och D den 16 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (46) 
   
   

§ 882 0539/19 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) om att 
skydda havets ålgräsängar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 augusti 2019, reviderat den 4 september 2020. 
Yttrande från SD den 20 oktober 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (46) 
   
   

§ 883 0637/19 
Samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (46) 
   
   

§ 884 1112/20 
Remiss från Miljödepartementet - Promemoria om 
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av 
returpapper M2020/01079/Ke  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning 
av returpapper, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Miljödepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 259 till Miljödepartementet 
Kretslopp och vattennämnden 
Miljö- och klimatnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (46) 
   
   

§ 885 1140/20 
Remiss från Socialdepartementet - SOU 2018:88 LSS 
Utredningen 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 16 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (46) 
   
   

§ 886 1139/20 
Remiss från Utbildningsdepartementet - Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 
2020:34) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34), i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Utbildningsdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 september 2020. 
Yrkande från M, L, C och KD den 16 oktober 2020. 
Yttrande från SD den 14 oktober 2020. 
Yttrande från D den 19 oktober 2020.  
Yttrande från V den 20 oktober 2020. 
Yttrande från S den 21 oktober 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S), Jessica Blixt (D) och Jörgen 
Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från 
M, L, C och KD den 16 oktober 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall yrkande från M, L, C och KD  
den 16 oktober 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 oktober 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 oktober 2020. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 oktober 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 oktober 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (46) 
   
   

§ 886 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 260 till Utbildningsdepartementet 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (46) 
   
   

§ 887 0801/20 
Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden 
(TRV 2020/10282) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden, i enlighet med bilaga 7 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Trafikverket. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 854. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september 2020. 
Yrkande från D den 16 oktober 2020. 
Yrkande från MP och V den 16 oktober 2020. 
Yttrande från SD den 7 oktober 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 16 oktober 2020. 

Blerta Hoti (S), Emmyly Bönfors (C) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) och Emmyly Bönfors (C) 
avslag på yrkande från D den 16 oktober 2020 och yrkande från MP och V  
den 16 oktober 2020.  

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 16 oktober 2020 och 
avslag på yrkande från D den 16 oktober 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Blerta 
Hotis m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning 
begärs. Ordföranden antecknar Blerta Hotis m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag som ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer 
härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Karin Pleijels yrkande 
antagits som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (46) 
   
   

§ 887 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Blerta Hotis m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Karin Pleijels yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (8). 

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

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

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 oktober 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 261 till Trafikverket 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Park- och naturnämnden 
Trafiknämnden 
SDN Lundby 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (46) 
   
   

§ 888 1092/20 
Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Kontroll för 
ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och 
upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att 
förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen, i enlighet 
med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Finansdepartementet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 856. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 september 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 16 oktober 2020. 
Yttrande från D den 13 oktober 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD den 16 oktober 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 16 oktober 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 262 till Finansdepartementet 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (46) 
   
   

§ 889   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (46) 
   
   

§ 890  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

 
1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0081/20 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning - september 2020 
4. 0016/20 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
5. 1394/19 - Information med anledning av att Göteborgs Stad har mottagit 

förlikningserbjudanden från 43 personer som uppger sig ha utsatts för kränkningar 
och vanvård 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (46) 
   
   

§ 891   
Yrkande från SD angående omfördelning av förslag till 
kommuntal 2021 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 21 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (46) 
   
   

§ 892   
Val av ledamot i kommunstyrelsens arvodesberedning i 
stället för Ethel Sjöberg (MP) som avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i kommunstyrelsens arvodesberedning för tiden till och med 2022 i stället 
för Ethel Sjöberg (MP) utses Ulf Kamne (MP). 

Protokollsutdrag skickas till 
Ulf Kamne 
Kommunstyrelsens arvodesberedning 
Valberedningen 
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