
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 1 (88) 
  

   

Tid: 09:30–11:43 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 758-818 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), §§ 758-766, Marina 
Johansson (S), § 758, Grith Fjeldmose (V) via Teams, Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Nina Miskovsky (M), §§ 767-818, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), §§ 759-818 

Övriga ersättare 
Jenny Broman (V), Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Mathias Sköld, Lina Isaksson,  
via Teams: Jonas Kinnander, Erica Farberger, Christina Terfors, Lisbeth Nilsson, § 758, 
Tina Liljedahl Scheel, § 758, Gustav Öberg, Jesper Hallén, Klara Holmin, Anna-Klara 
Behlin, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Yvonne Lundberg, Carina 
Bulic, Sofie Löwenmark, Martin Jordö, Caroline Karlsson, Sandra van Teul, Robert 
Gustavsson, Jeta Ibishi, Viktor Lundblad, Pär Gustafsson, Ann Catrine Fogelgren, 
Gabriella Toftered, Annika Westh, Johanna Hallman, Olle Johnsson, Emma Dolderer, 
Kristoffer Filipsson, Erik Palmgren, Miriam Lilja, Dan-Ove Marcelind, Agneta 
Kjaerbeck, Timothy Tréville 

Justeringsdag:  
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Underskrifter 

 
Anslag om justering av paragraf 798 och 800 2020-09-30. 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
 

 

 

  

Sekreterare 
 
_________________________ 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
 
_________________________ 
Axel Josefson 

 

Justerande 
 
_________________________ 
Daniel Bernmar 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 3 (88) 
   
   

§ 758   
Information - Resultat av granskning av smittspridning inom 
äldreomsorgen med fokus på äldreboenden  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Mikael Lind och Örjan Garpenholt från KPMG lämnar en information under följande 
rubriker:  

• Uppdraget 
• Syfte 
• Övergripande frågeställningar 
• Genomförande 
• Boenden med fördjupning, 16 av 70 
• Inledning – Förklaringar till smittspridning 
• Direkta förklaringar till ökad smittspridning 
• Införande av huvuddelen av åtgärder 
• Indirekta förklaringar till smittspridning 
• Samverkan med regionen 
• Viktigaste orsaker till smittspridning – sammanfattning 
• Framgångsfaktorer framåt 
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§ 759   
Information om mall för yrkanden 
 
Ordföranden Axel Josefson (M) informerar om att arbetsutskottet haft en diskussion om 
hantering av ärenden och yrkanden samt att stadsledningskontoret ska skriva fram förslag 
på förändringar i mallen för yrkanden. 
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§ 760   
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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§ 761 0252/20 
Delårsrapport augusti 2020 för kommunledningen  

Beslut 
Enligt yrkande från V, MP och S: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att träda in i förhandling med arbetstagarparterna i 
syfte att undersöka möjligheterna att träffa avtal som bl. a. reglerar roll- och 
ansvarsfördelning angående trakasserier och kränkningar med utgångspunkt i 
diskrimineringslagen (2008:567), organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).    

Kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkande från V och MP den 25 september 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Fullmåttshallar blir norm vid ny- och ombyggnation av skolidrottshallar i staden. 
Avvikelser från normen hanteras av ansvarig nämnd. Beslutet kan ej delegeras.   

Tidigare behandling 
Delvis bordlagt den 23 september 2020, § 754. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 september 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 25 september 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 25 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 september 2020. 
Yttrande från S den 23 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 30 september 2020. 
Yttrande från SD den 28 september 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande 
från V, MP och S den 25 september 2020 och tilläggsyrkande från V och MP  
den 25 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
beträffande punkt 8 och 17 samt tilläggsyrkande från V och MP den 25 september 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från  
V och MP och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 
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§ 761 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars m fl yrkande.” 

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från V och MP. 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 september 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 september 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 september 2020. 

Reservation 
Ordföranden Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M) och 
Emmyly Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Göteborgs Stad följer 
idag Diskrimineringslagen (2008:567), AFS 2015:4 - Organisatorisk och social 
arbetsmiljö och AFS 2001:1 - Arbetsplatsens utformning. Att ta fram kollektivavtal på att 
följa lagar och föreskrifter som är lagstadgat blir verkningslöst då Göteborgs Stad är 
skyldiga att följa de lagar och regler som finns idag för att motverka kränkningar och 
sexuella trakasserier. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 218 a till kommunfullmäktige 
Stadsledningskontoret 
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§ 762 0323/20 
Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-04-22 § 382 till stadsledningskontoret att ta fram 
Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning, förklaras fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juni 2020. 
Yttrande från SD den 25 september 2020. 
Yttrande från MP och V den 29 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 29 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 218 b till kommunfullmäktige 
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§ 763 0602/20 
Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente 
och Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till 
förenings- och kulturlivet  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 september 2020. 
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§ 764 0835/20 
Motionsförfarande till stiftelsen Charles Felix Lindbergs 
donationsfond, stiftelsen Olof och Carolines Wijks fond, 
stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och stiftelsen 
Renströmska fonden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motioner om användning av disponibla medel ur stiftelsen Charles Felix Lindbergs 
donationsfond, stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, stiftelsen Wilhelm Röhss 
donationsfond och stiftelsen Renströmska fonden ska väckas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021. 

2. Motionstiden för stiftelserna ska från 2021 och framåt öppnas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september och stängas vid första sammanträdet i 
januari. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 219 till kommunfullmäktige 
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§ 765 1234/19 
Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 220 till kommunfullmäktige 
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§ 766 0759/19 
Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 augusti 2020. 
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§ 767 1157/19 
Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas 
från asylsökandes egenbosättning  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2020. 
Yrkande från S den 25 september 2020. 
Yrkande från D den 25 september 2020. 
Yrkande från SD den 25 september 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 25 september 2020. 
Yttrande från V och MP den 28 september 2020. 
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§ 768 1288/19 
Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt 
komplettering i kommunstyrelsens reglemente 

Beslut 
På förslag av Grith Fjeldmose (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2020. 
Yrkande från SD den 25 september 2020. 
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§ 769 1859/17, 1586/17 
Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron  

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

Stadsledningskontorets uppdrag enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-06-19 § 526, att i 
samverkan med de planerande nämnderna, ge förslag på nödvändigt omtag för att 
möjliggöra följande inriktning avseende projekt Skeppsbron, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, L och C den 30 september 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden, tillsammans med framförallt Älvstranden 
Utveckling AB och kommunstyrelsen, samt övriga berörda nämnder och bolag 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 scenarion.  
 

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 planerade 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 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.  
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§ 769 forts 
 
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. 
 

7. Älvstranden Utveckling AB, tillsammans med framförallt byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra:  
- Kvarteret Redaren, exkl. Kinesiska muren, ska exploateras via gällande avtal med 

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. (exkl. kvarteret Redaren som går till 
Framtiden AB 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 parkering AB:s hemställan tillstyrks 
(Dnr: 1586/17). Göteborg Stads parkering 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.  
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§ 769 forts 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2020, reviderat den 2 september 2020. 
Yrkande från MP, V och D den 25 september 2020. 
Yrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 30 september 2020. 
Yttrande från SD den 25 september 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande 
från MP, V och D den 25 september 2020. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
S, M, L och C den 30 september 2020 och avslag på yrkande från MP, V och D  
den 25 september 2020. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Jonas Attenius och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Martin Wannholts m fl yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättarna Nina Miskovsky (M) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (6). 

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 september 2020. 

Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 769 forts 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 221 till kommunfullmäktige 
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§ 770 0437/20 
Remittering av modell för styrning, finansiering och 
samordning avseende digital utveckling och förvaltning samt 
antagande av Göteborgs Stads handlingsplan för 
digitalisering och IT 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från V och MP: 

Göteborgs Stads riktlinje för styrning-, samordning och finansiering av digital utveckling 
och förvaltning, i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
remitteras till nämnden för Intraservice, nämnden för konsument- och medborgarservice, 
inköps- och upphandlingsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, park- och naturnämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden, SDN Östra Göteborg, SDN Centrum, byggnadsnämnden, miljö- och 
klimatnämnden, fastighetsnämnden, Göteborg Energi AB, Göteborgs Stads Leasing AB, 
Renova AB, Förvaltnings AB Framtiden och Liseberg AB med begäran om yttrande 
senast 2020-11-30. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 september 2020. 
Yrkande från V och MP den 25 september 2020. 
Yttrande från SD den 22 september 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 222 till kommunfullmäktige 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (88) 
   
   

§ 771 1082/20 
Antagande av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om 
Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen 
Krokslätt  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom 
stadsdelen Krokslätt, upprättad den 2017-02-07 och reviderad den 2020-09-11, antas. 

Information 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 september 2020, § 676, och 
stadsledningskontorets förslag bifölls. Byggnadsnämnden har genom ordförandebeslut 
fattat beslut om rättelse av plankartan varför kommunstyrelsen behöver behandla ärendet 
igen innan beslut fattas i kommunfullmäktige. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 223 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (88) 
   
   

§ 772 1075/20 
Hemställan från Higab AB om investering i nytt magasin till 
kulturnämndens samlingar  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Higab AB:s investering i nytt magasin för kulturnämndens samlingar samt förvärv av 
fastigheten Angered 78:6 har varit föremål för ställningstagande enligt 10 kap 3 § 
Kommunallagen samt att hemställan tillstyrks. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-10-04 § 6 till kommunstyrelsen, om att ta fram 
en förstudie till ett nytt fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar, förklaras 
fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 682. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 juni 2020. 
Yrkande från D den 30 september 2020. 
Återremissyrkande från SD den 25 september 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från D 
den 30 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
yrkande från SD den 25 september 2020 och i andra hand att ärendet ska återremitteras i 
enlighet med yrkande från D den 30 september 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar avslag på återremissyrkande från D den 30 september 2020 
och återremissyrkande från SD den 25 september 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (88) 
   
   

§ 772 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Grith 
Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Nina 
Miskovsky (M) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (10). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med tio röster mot tre att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla Axel Josefsons och Daniel Bernmars 
yrkande. 

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

Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 224 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (88) 
   
   

§ 773 1088/20 
Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i 
reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande 
från MP, M, V, L och C den 23 september 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar:  

1. Gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen 
och stadens nämnder i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande med ändring enligt yrkande från MP, M, V, L och C, antas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 8, att återkomma med förslag på 
justering av stadens övriga nämnders reglementen för att tydliggöra ansvaret för råd 
och dialoger inom sitt ansvarsområde, förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 717. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2020. 
Yrkande från MP, M, V, L och C samt särskilt yttrande från KD den 23 september 2020. 
Yttrande från S den 30 september 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från MP, M, V, L och C  
den 23 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
yrkande från MP, M, V, L och C den 23 september 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 september 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 september 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (88) 
   
   

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 225 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (88) 
   
   

§ 774 1017/20 
Reglementen för Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, 
Hisingen, Nordost och Sydväst  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande 
från V, M, L, MP och C den 25 september 2020 samt tillägg enligt yrkande från  
M, V, L, MP och C den 30 september 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, Hisingen, 
Nordost och Sydväst i enlighet med bilaga 4–7 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande med ändring i enlighet med yrkande från V, M, L, MP och C antas. 

2. Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska överlämna de allmänna handlingar 
och arkiv till Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, Hisingen, Nordost och 
Sydväst, som behövs för att driva individ- och familjeomsorg samt 
fritidsverksamheten vidare. 

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

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda arbetsrehabiliteringens organisatoriska 
hemvist. Berörda nämnders synpunkter ska inhämtas. Uppdraget ska återrapporteras 
innan sommaren 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 718. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2020. 
Yrkande från V, M, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 25 september 2020. 
Tilläggsyrkande från M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD  
den 30 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (88) 
   
   

§ 774 forts 
Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande skrivelser från den 25 september 2020 och 
den 30 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 226 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (88) 
   
   

§ 775 1063/20 
Reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och 
omsorgsnämnd   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar:  
 
1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd, i 

enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  
2. Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska överlämna de allmänna handlingar 

och arkiv till Göteborgs äldre samt vård- och omsorgsnämnd som behövs för att driva 
äldre samt vård- och omsorgsverksamheten vidare.  

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

4. Ansvaret för Göteborgs Stads riktlinje för dagverksamhet, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs till nämnden för äldre samt  
vård- och omsorg för vidare hantering och beslut.  

5. Ansvaret för Göteborgs Stads riktlinje för kontinuerlig tillsyn, vak vid vård i livets 
slut i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs till 
äldre samt vård- och omsorgsnämnden för vidare hantering och beslut.  

6. Ansvaret för Göteborgs Stads riktlinje kring felparkeringsavgifter för 
hemtjänstpersonal och personal inom hemsjukvården i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs till äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden för vidare hantering och beslut. 

7. Ansvaret för Göteborgs Stads riktlinje för särskilt boende samt prioriteringsordning 
gällande verkställighet av särskilt boende och korttidsplatser inom äldreboende i 
enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs till äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden för vidare hantering och beslut.  

8. Ansvaret för Göteborgs Stads riktlinje för makar/sammanboendes möjligheter att 
sammanbo i äldreboende vid olika omsorgs- och vårdbehov i enlighet med bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs till äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden för vidare hantering och beslut.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 719. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (88) 
   
   

§ 775 forts 
Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 227 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (88) 
   
   

§ 776 1016/20 
Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd i enlighet med 
bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas. 

2. Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska överlämna de allmänna handlingar 
och arkiv till Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd som behövs för att driva 
funktionsstödsverksamheten vidare. 

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

4. Ansvaret för det styrande dokumentet Göteborgs Stads Riktlinjer för individuellt stöd 
till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad samt Riktlinjer för 
uppmärksamhet efter 25 års deltagande i daglig verksamhet, i enlighet bilaga 3 och 4, 
överförs till nämnden för funktionsstöd för vidare hantering och beslut. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 720. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2020. 
Yttrande från MP, M, V, L, C och KD den 23 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från MP, M, V, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 23 september 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 228 till kommunfullmäktige 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (88) 
   
   

§ 777 1083/20 
Revidering av reglemente för Göteborgs Stads 
grundskolenämnd 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads grundskolenämnd i enlighet med bilaga 4 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Stadsdelsnämnderna ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv till Göteborgs 
Stads grundskolenämnd som behövs för att driva kulturskoleverksamheten vidare. 

3. Överlämnade av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 2 ska 
ske i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden. Tidpunkt för överlämnande är 
2021-01-01. 

4. Ansvaret för Göteborgs Stads riktlinje för antagning till kulturskolans terminsvisa 
verksamhet, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
överförs till Göteborgs Stads grundskolenämnd för vidare hantering och beslut. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 721. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 10 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från SD den 10 september 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (88) 
   
   

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

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) avstår från att rösta (5). 

Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 229 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (88) 
   
   

§ 778 1008/20 
Revidering av reglemente för Göteborgs Stads miljö- och 
klimatnämnd  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd, i enlighet med 
bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Social resursnämnd ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv till miljö- och 
klimatnämnden som behövs för att driva tillståndsverksamheten vidare. 

3. Överlämnade av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 2 ska 
ske i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden. Tidpunkt för överlämnande är 
2021-01-01. 

4. Det reviderade reglementet för miljö- och klimatnämnden träder i kraft 2021-01-01, 
med undantag för formuleringen om miljöledningssystem § 2 i kapitel 2 som träder i 
kraft direkt vid beslutstillfället. 

5. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-04-22 § 382 till stadsledningskontoret att ta fram 
reviderat reglemente för miljö- och klimatnämnden, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 722. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2020. 
Yrkande från SD den 11 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 11 september 2020. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (88) 
   
   

§ 778 forts 
Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 230 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (88) 
   
   

§ 779 1053/20 
Revidering av reglemente för nämnden för Göteborgs 
konsument- och medborgarservice  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande 
från C, M, V, L och MP den 11 september 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Kapitel 2 i reglemente för nämnden för Göteborgs konsument- och medborgarservice 
i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med ändring enligt 
yrkande från C, M, V, L och MP, antas. 

2. Stadsdelsnämnderna ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv till nämnden 
för Göteborgs konsument- och medborgarservice som behövs för att driva 
medborgarkontor samt vissa lokala råd och dialoger vidare. 

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

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att återkomma med 
förslag på nytt namn för nämnden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 723. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2020. 
Yrkande från C, M, V, L och MP samt särskilt yttrande från KD den 11 september 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att tilläggsyrkandet från SD den 8 september 2020 
återtas. 

Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 september 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (88) 
   
   

§ 779 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 231 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (88) 
   
   

§ 780 0976/20 
Revidering av kulturnämndens reglemente  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande 
från V, M, L, MP och C den 25 september 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med ändring enligt yrkande från 
V, M, L, MP och C, antas. 

2. SDN Angered, SDN Lundby och SDN Östra Göteborg ska överlämna de allmänna 
handlingar och arkiv som behövs för att driva kulturhusen vidare av kulturnämnden. 

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

4. Kommunfullmäktiges uppdrag, 2020-05-14 § 25, till kommunstyrelsen om att 
återkomma med ett reviderat reglemente för kulturnämnden förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 724. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2020. 
Yrkande från SD den 11 september 2020. 
Yrkande från V, M, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 25 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 11 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från V, M, L, MP och C  
den 25 september 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (88) 
   
   

§ 780 forts 
Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 september 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 september 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 232 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (88) 
   
   

§ 781 1101/20 
Antagande av Göteborgs Stads riktlinjer för 
exploateringsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 726. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 233 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (88) 
   
   

§ 782 0990/20 
Revidering av kulturnämndens avgifter 

Beslut 
På förslag av Helene Odenjung (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 727. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 30 september 2020. 
Yrkande från S och D den 25 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 
Yttrande från V och MP den 30 september 2020. 
Yttrande från D den 27 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (88) 
   
   

§ 783 0892/20 
Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - 
Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av 
program för att förbättra arbetsmiljön och minska 
sjukskrivningstalen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 september 2020, § 728. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 augusti 2020. 
Yrkande från V och MP den 11 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (88) 
   
   

§ 784 0403/19 
Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom 
äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett 
kompensationssystem när det brister 

Beslut 
Ärendet återremitteras i enlighet med yrkande från D: 

Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen återremitteras till 
stadsledningskontoret för att se över uppföljningen och säkerställa en minimal 
administration. Hur uppföljning skall genomföras ska ske i samråd med medarbetare och 
enhetschefer. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 729. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 augusti 2020. 
Återremissyrkande från D den 25 september 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 11 september 2020. 
Yttrande från V och MP den 29 september 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Jonas Attenius (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med yrkande från D den 25 september 2020. Vidare yrkar  
Daniel Bernmar (V) avslag på tilläggsyrkande från SD den 11 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
yrkande från D den 25 september 2020 och i andra hand bifall till tilläggsyrkande från SD 
den 11 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
och bifall till stadsledningskontorets förslag samt avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 11 september 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (88) 
   
   

§ 784 forts 
Protokollsanteckning 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 29 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (88) 
   
   

§ 785   
Yrkande från V och MP angående extra ersättning för 
personal i äldreomsorgen 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 731. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 1 september 2020. 
Yrkande från S den 11 september 2020. 
Yrkande från D den 11 september 2020. 
Yrkande från SD den 11 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 11 september 2020. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 11 september 2020 och avslag på 
yrkande från V och MP den 1 september 2020, yrkande från D den 11 september 2020 
och yrkande från SD den 11 september 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 11 september 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 1 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 11 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 1 september 2020, yrkande från S den 11 september 2020, yrkande från D  
den 11 september 2020 och yrkande från SD den 11 september 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. 

Ordföranden ställer härefter proposition på återstående yrkanden för att finna ett 
motförslag till det egna yrkandet och finner att Daniel Bernmars yrkande bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Daniel Bernmars yrkande som Ja-proposition 
i omröstningen om motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (88) 
   
   

§ 785 forts  
Propositionsordning – antagande av motförslag i 
huvudvoteringen 
Ordföranden ställer propositioner på återstående yrkanden för att finna ett motförslag till 
Daniel Bernmars yrkande och finner att Jonas Attenius yrkande antagits som  
Nej-proposition i omröstning om motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning om motförslag i huvudvoteringen 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars yrkande och Nej för 
bifall till Jonas Attenius yrkande.” 

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

Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) röstar Nej (3). 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden 
Axel Josefson (M) avstår från att rösta (7). 

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att anta Daniel Bernmars 
yrkande som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om avslag på 
yrkandet från V och MP och Nej för bifall till Daniel Bernmars yrkande om bifall till 
yrkandet från V och MP.” 

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

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) avstår från att 
rösta (6). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag avstått från att rösta i omröstningen om motförslag i huvudvoteringen samt 
röstat Ja i huvudvoteringen. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 11 september 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (88) 
   
   

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (88) 
   
   

§ 786   
Yrkande från V och MP om att stoppa rekryteringen till 
kriminella gäng 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 732. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 september 2020. 
Yttrande från SD den 25 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 
Yttrande från D den 29 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 30 september 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 2 september 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 2 september 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 2 september 2020 med 
hänvisning till yttrandet från S den 29 september 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 2 september 2020 med 
hänvisning till yttrandet från D den 29 september 2020. 

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

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

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Nina 
Miskovsky (M) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (10). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (88) 
   
   

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrade en skrivelse från den 25 september 2020. 

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

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (88) 
   
   

§ 787 1079/20 
Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 679 och den 16 september 2020, § 733 

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. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas till 
sammanträdet den 14 oktober 2020 och i andra hand bifall till stadsledningskontorets 
förslag samt avslag på yrkande från V, MP och S den 11 september 2020, yrkande från D 
den 30 september 2020 och återremissyrkande från SD den 11 september 2020. 

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

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 14 oktober 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S den 11 september 2020 och 
avslag på yrkande från D den 30 september 2020 och återremissyrkande från SD  
den 11 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
SD den 11 september 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Omröstning 
begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (88) 
   
   

§ 787 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets bordläggning och Nej för ärendets 
avgörande idag.” 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med sju röster mot sex att bordlägga ärendet till sammanträdet 
den 14 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (88) 
   
   

§ 788 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 14 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 680 och den 16 september 2020, § 734. 

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. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet 
den 14 oktober 2020. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. 

 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (88) 
   
   

§ 789   
Yrkande från S, V och MP angående fortsatt 
anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i 
stadens bolag 

Beslut 
På förslag av Emmyly Bönfors (C): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 736. 

Handlingar 
Yrkande från S, V och MP den 8 september 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 30 september 2020. 
Yttrande från D den 30 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (88) 
   
   

§ 790   
Yrkande från SD angående en aktuell nulägesanalys av 
hotbilden från den islamistiska, den våldsbejakande 
autonoma miljön, samt hotbilden från och mellan olika 
etniska och religiösa grupper i Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 16 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (88) 
   
   

§ 791   
Yrkande från S, V och MP angående Fritidsbanken 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handling 
Yrkande från S, V och MP den 22 september 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (88) 
   
   

§ 792   
Yrkande från S angående kartläggning och bekämpning av 
klanbaserad kriminalitet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handlingar 
Yrkande från S den 29 september 2020. 
Yttrande från SD den 28 september 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (88) 
   
   

§ 793   
Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan 
för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån 
Amanda-kommissionens rekommendationer  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag i beslut 2020-05-20 § 478 att återkomma 
med beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan brukarnära 
verksamhet som behövs för att kunna genomföra de rekommendationer som lämnas i 
Amandakommissionen antecknas. 

2. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag i beslut 2020-05-20 § 478 att återkomma 
med beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan brukarnära 
verksamhet som behövs för att kunna genomföra de rekommendationer som lämnas i 
Amandakommissionen förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande 
från D, M, L och C den 27 augusti 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 i 
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, med ändring enligt 
yrkande från D, M, L och C, antas. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-21 § 4 att återkomma med en revidering av 
planen utifrån Amandakommissionens rekommendationer, förklaras fullgjort. 

Information 
Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen den 2 september 2020, § 683, bifölls 
yrkandet från D, M, L och C från den 27 augusti 2020. I yrkandet fanns endast förslag till 
beslut i kommunstyrelsen. Enligt stadsledningskontorets förslag ska ärendet slutligen 
behandlas av kommunfullmäktige. För att ärendet ska kunna komma upp till 
kommunfullmäktige måste kommunstyrelsen ta ställning till stadsledningskontorets 
förslag till beslut. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2020. 
Yrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 27 augusti 2020. 

Yrkanden 
Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag samt att yrkandet från 
D, M, L och C den 27 augusti 2020 skickas till kommunfullmäktige för beslut. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (88) 
   
   

§ 793 forts  
Protokollsanteckningar 
Representanterna från V antecknar följande till protokollet: Vänsterpartiet avslår yrkandet 
från D, M, L, C gällande ändringar i Göteborgs Stads plan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck, i likhet med tidigare behandling i kommunstyrelsen. Vi bifaller att ärendet ska 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 234 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (88) 
   
   

§ 794   
Yrkande från S angående utökad samverkan med 
rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handlingar 
Yrkande från S den 22 september 2020. 
Yttrande från SD den 28 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (88) 
   
   

§ 795 0303/20 
Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige 
och som ännu ej besvarats 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Stadsledningskontorets redovisning av motioner som väckts i fullmäktige och som ännu 
ej besvarats antecknas.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (88) 
   
   

§ 796 1019/20 
Hemställan från Business Region Göteborg gällande 
elektrifierat transportsystem  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 september 2020. 
Yrkande från D den 25 september 2020. 
Yttrande från SD den 22 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (88) 
   
   

§ 797 0869/20 
Igångsättningsbeslut för ny handlingsplan utifrån Göteborgs 
Stads kulturprogram  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kulturnämndens begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram ett förslag till 
handlingsplan utifrån Göteborgs Stads kulturprogram godkänns. 

2. Kulturnämndens hemställan den 2020-04-20 § 87 är därmed besvarad. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (88) 
   
   

§ 798 0443/20 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende överklagade 
detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom 
stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021 nu fråga om 
fullmakt  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Tf. Förste stadsjuristen Erica Farberger, eller den hon sätter i sitt ställe, får fullmakt att 
företräda Göteborgs Stad i alla domstolar i ärende angående överklaganden av 
kommunfullmäktiges beslut 2020-04-16 §19, antagande av detaljplan för stadsutveckling 
vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo, en del av BoStad 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 september 2020. 
Yttrande från SD den 28 september 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 september 2020. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Tf. Förste stadsjurist 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (88) 
   
   

§ 799 0933/20 
Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 september 2020. 
Yrkande från S den 30 september 2020. 
Yrkande från D den 25 september 2020. 
Yrkande från SD den 28 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (88) 
   
   

§ 800 1220/20 
Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 11052-20 - 
laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende 
kommunfullmäktiges beslut att bifalla en motion om att 
Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Som yttrande i mål nr 11052-20, Emanuel Lindström ./. Göteborgs Stad, översänds  
bilaga 2 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2020. 
Yrkande från V och MP den 25 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 30 september 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 25 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från V och MP den 25 september 2020. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars och Jonas Attenius yrkande.” 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (88) 
   
   

§ 800 forts 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Vi ser ett stort och viktigt 
engagemang mot kärnvapen hos ICAN Sverige. Sverige har som en av 122 stater antagit 
FN´s konvention om kärnvapenförbud men regeringen har av olika skäl valt att inte 
ratificera den. Vi tror det är mest effektivt att kommuner utkräver ansvar gällande 
utrikespolitik gentemot regering och riksdag vilket vi hade ett yrkande om i 
kommunfullmäktige 2020-08-20. 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 september 2020. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 235 till förvaltningsrätten 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (88) 
   
   

§ 801 0856/12 
Inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens 
samlingar 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens samlingar vid Holmedalen 4 
(Angered 78:6) godkänns.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 689. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juli 2020. 
Återremissyrkande från SD den 25 september 2020. 
Återremissyrkande från D den 30 september 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
SD den 25 september 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från D 
den 30 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på återremissyrkande från SD  
den 25 september 2020 och återremissyrkande från D den 30 september 2020.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet om att 
avslå återremissyrkandena bifallits och att kommunstyrelsen härmed beslutat avgöra 
ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna 
yrkandet som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer propositioner på 
återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts yrkande om att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med yrkande från D antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (88) 
   
   

§ 801 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om ärendets 
avgörande idag och Nej för bifall till Martin Wannholts yrkande om ärendets återremiss.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Grith 
Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Nina 
Miskovsky (M) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (10). 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med tio röster mot två att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (88) 
   
   

§ 802   
Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) 
i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Helene Odenjung (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 650 och den 2 september 2020, § 695. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (88) 
   
   

§ 803 1224/19 
Återrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att se över 
organisation och samordning av samtliga HR-processer 

Beslut 
Enligt yrkande från V, MP och S: 

Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande gällande HR-processerna till nämnden för intraservice, fyra 
stadsdelsnämnder, grundskolenämnden samt förskolenämnden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 738. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 augusti 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 11 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (88) 
   
   

§ 804 0947/20 
Framställan från park- och naturnämnden om 
kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Park- och naturnämndens framställan om att ianspråkta de i budget 2020 kommuncentralt 
avsatta medlen om 3,5 mnkr för driftskostnader för Jubileumsparken godkänns.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 740. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Park- och naturnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (88) 
   
   

§ 805 0321/20 
Utseende av ledamöter och ersättare till Göteborgs Stads 
trygghetsråd  

Beslut 
Till ledamöter respektive ersättare i Göteborgs Stads trygghetsråd för tiden till och med  
den 31 december 2022 utses: 

Axel Josefson (M), ledamot 
Helene Odenjung (L), ledamot 
Daniel Bernmar (V), ledamot 
Emmyly Bönfors (C), ersättare 
Stina Svensson (FI), ersättare 
Lena Malm, ledamot, länsstyrelsen 
Erik Nord, ledamot, Polismyndigheten 
Peter Fredriksson, ledamot, Försvarsmakten 
Charlotta Thodelius, ledamot, Akademin 
Christel Backman, ledamot, Akademin 
Lisa Jensäter, ledamot, Näringslivsgruppen 
Rudolf Antoni, ledamot, Näringslivsgruppen 
Åsa Vilu, ledamot, civilsamhället 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2020. 
Yttrande från S och D den 30 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från S och D antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 30 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads trygghetsråd / stadsledningskontoret 
Valberedningen 
De valda 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (88) 
   
   

§ 806   
Utseende av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i 
stället för Majrut Börjesson (V) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (88) 
   
   

§ 807   
Yrkande från MP och V angående Sluta skjut 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 22 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (88) 
   
   

§ 808   
Yrkande från D angående tystnadskultur inom kommunens 
organisation som hämmar arbetet mot kriminella 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 oktober 2020. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 september 2020. 
Yttrande från SD den 28 september 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (88) 
   
   

§ 809 1035/20 
Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Reglering 
av undersköterskeyrket – kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2020. 
Yrkande från SD den 24 september 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 24 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 24 september 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 236 till Socialdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (88) 
   
   

§ 810 1163/20 
Remiss från Socialdepartementet - Grundpension, några 
anslutande frågor (SOU 2020:32) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av slutbetänkandet för Grundpension några anslutande frågor i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 augusti 2020. 
Yttrande från D den 30 september 2020. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 237 till Socialdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 76 (88) 
   
   

§ 811 1114/20 
Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över slutbetänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och 
uppföljning (SOU 2020:27) i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande översänds till Kulturdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 juli 2020. 
Tilläggsyrkande från S den 25 september 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från S den 25 september 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
S den 25 september 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 238 till Kulturdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 77 (88) 
   
   

§ 812 1057/20 
Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland - Förslag till 
vattenskyddsområde 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om förslag till vattenskyddsområde, ansökan om 
fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för 
Vänersborgsvikens och Göta älvs dricksvattentäkter, i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till länsstyrelsen. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 september 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 23 september 2020. 
Yttrande från SD den 25 september 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 23 september 2020. 

Emmyly Bönfors (C) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på tilläggsyrkande från MP och V den 23 september 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Nina 
Miskovsky (M) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (10). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 78 (88) 
   
   

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 239 till länsstyrelsen 
Miljö- och klimatnämnden 
Kretslopp och vattennämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 79 (88) 
   
   

§ 813 0734/20 
Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021-2030  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande gällande Västra Götalandsregionens Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021 – 2030, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Västra Götalandsregionen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 748. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 september 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 11 september 2020. 
Yttrande från D den 11 september 2020. 
Yttrande från SD den 15 september 2020. 
Yttrande från S den 25 september 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från MP och V den 11 september 2020. Vidare yrkar Daniel 
Bernmar (V) avslag på yrkande från M, L och C den 11 september 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från MP och V den 11 september 2020 samt yrkande från M, L och C 
den 11 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  M, L och C  
den 11 september 2020 och avslag på tilläggsyrkande från MP och V  
den 11 september 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
MP och V och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 80 (88) 
   
   

§ 813 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om bifall till 
yrkande från M, L och C och Nej för bifall till Karin Pleijels m fl yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag” 

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

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

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

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

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

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Nina Miskovsky (M) och 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

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

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande yrkandet från  
den 11 september 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 september 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 81 (88) 
   
   

§ 813 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 240 till Västra Götalandsregionen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 82 (88) 
   
   

§ 814 0613/20 
Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över slutbetänkandet Starkare kommuner - med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 749. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 15 september 2020. 
Yttrande från SD den 29 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 15 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 241 till Finansdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 83 (88) 
   
   

§ 815 1175/20 
Göteborgsförslag [3132] för beslut - Avsluta Göteborgs avtal 
med partnerstaden Shanghai i Kina 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ej bereda Göteborgsförslag nr 3132 vidare. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 751. 

Handlingar 
Göteborgsförslaget nr 3132 den 10 augusti 2020. 
Yrkande från V och MP den 11 september 2020. 
Yttrande från SD den 15 september 2020. 
Yttrande från KD den 25 september 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar att Göteborgsförslaget ej 
ska beredas vidare. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 11 september 2020 om 
att Göteborgsförslaget ska beredas vidare.  

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar att Göteborgsförslaget ska 
beredas vidare. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att yrkandet från V och MP, Jörgen Fogelklous yrkande och 
Martin Wannholts yrkande föreslår att Göteborgsförslaget ska beredas vidare och föreslår 
att propositioner ställs på yrkandet från V och MP och yrkandena att ej bereda 
Göteborgsförslaget vidare. 

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag till propositionsordning. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositioner på yrkandet från V och MP om att bereda 
Göteborgsförslaget vidare mot yrkandena om att Göteborgsförslaget ej ska beredas vidare 
och finner att kommunstyrelsen beslutat att ej bereda Göteborgsförslaget vidare. 
Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 84 (88) 
   
   

§ 815 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att Göteborgsförslaget ej ska beredas vidare och 
Nej för bifall till yrkande från V och MP om att Göteborgsförslaget ska beredas vidare.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättarna Nina Miskovsky (M) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (6). 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L och C antecknar följande till protokollet: Göteborgs Stad har 
sedan 1986 haft ett partnerskapsavtal med Shanghai. Avtalet har möjliggjort bland annat 
samarbeten inom näringsliv och hamnverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade i våras 
om att inte uppdatera samförståndsavtalet och därmed inte ta fram en ny handlingsplan. 
Partnerskapsavtalet är idag inaktivt. Partnerskapsavtalen brukar i regel inte sägas upp, 
utan ligger kvar som inaktiva även om det inte sker aktivt arbete inom ramen för avtalet. 
Det är mot den bakgrunden som vi kommer att yrka avslag på Göteborgsförslaget. 

Situationen för mänskliga rättigheter i Kina är mycket allvarlig och går åt fel håll. Sverige 
bör i sin utrikespolitik markera att Kinas brott mot mänskliga rättigheter inte kan 
accepteras. Sedan 2015 är även göteborgaren Gui Minhai frihetsberövad och regeringen 
har sedan dess krävt att han ska släppas. Den kinesiska regimen har även uppfört 
interneringsläger i Xinijang och nyligen röstat igenom en säkerhetslag för Hongkong som 
i praktiken innebar avskaffande av Hongkongs självstyre och demokrati. Det är dock inte 
en kommuns uppgift att bedriva utrikespolitik, utan det är en fråga för regering och staten 
Sverige. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 september 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 september 2020. 

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

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 85 (88) 
   
   

§ 815 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsförslaget nr 3132 – förslagsställare  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 86 (88) 
   
   

§ 816   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 87 (88) 
   
   

§ 817  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

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

stiftelsernas kapitalförvaltning – augusti 2020  
3. Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Förvaltningsrättens dom angående 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-13, dnr § 4, 0260/19 
4. Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021-2023, del 3, komplettering 

september 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 och 2020-08-26 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 88 (88) 
   
   

§ 818   
Övrig fråga 
 
Karin Pleijel (MP) informerar om att Trygg i Angered öppnat för politisk närvaro vid sitt 
möte den 8 oktober 2020 och att representanter från kommunstyrelsen då ges möjlighet 
att närvara.   

 

 

 


	Närvarande
	Ledamöter
	Tjänstgörande ersättare
	Övriga ersättare
	Övriga närvarande

	Justeringsdag:
	Underskrifter

	§ 758
	Information - Resultat av granskning av smittspridning inom äldreomsorgen med fokus på äldreboenden
	Beslut
	Information

	§ 759
	Information om mall för yrkanden

	§ 760
	Anmälan av jäv vid sammanträdet
	Beslut

	§ 761 0252/20
	Delårsrapport augusti 2020 för kommunledningen
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 761 forts
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 762 0323/20
	Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 763 0602/20
	Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente och Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet
	Beslut
	Handling

	§ 764 0835/20
	Motionsförfarande till stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond, stiftelsen Olof och Carolines Wijks fond, stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och stiftelsen Renströmska fonden
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 765 1234/19
	Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 766 0759/19
	Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
	Beslut
	Handling

	§ 767 1157/19
	Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas från asylsökandes egenbosättning
	Beslut
	Handlingar

	§ 768 1288/19
	Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt komplettering i kommunstyrelsens reglemente
	Beslut
	Handlingar

	§ 769 1859/17, 1586/17
	Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron
	Beslut

	§ 769 forts
	§ 769 forts
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservationer

	§ 769 forts
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 770 0437/20
	Remittering av modell för styrning, finansiering och samordning avseende digital utveckling och förvaltning samt antagande av Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 771 1082/20
	Antagande av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen Krokslätt
	Beslut
	Information
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 772 1075/20
	Hemställan från Higab AB om investering i nytt magasin till kulturnämndens samlingar
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 772 forts
	Omröstning
	Protokollsanteckning
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 773 1088/20
	Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar

	§ 773 forts
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 774 1017/20
	Reglementen för Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 774 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 775 1063/20
	Reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 775 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 776 1016/20
	Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 777 1083/20
	Revidering av reglemente för Göteborgs Stads grundskolenämnd
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 777 forts
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 778 1008/20
	Revidering av reglemente för Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 778 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 779 1053/20
	Revidering av reglemente för nämnden för Göteborgs konsument- och medborgarservice
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsanteckningar

	§ 779 forts
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 780 0976/20
	Revidering av kulturnämndens reglemente
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 780 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 781 1101/20
	Antagande av Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 782 0990/20
	Revidering av kulturnämndens avgifter
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 783 0892/20
	Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 784 0403/19
	Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 784 forts
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 785
	Yrkande från V och MP angående extra ersättning för personal i äldreomsorgen
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 785 forts
	Propositionsordning – antagande av motförslag i huvudvoteringen
	Omröstning om motförslag i huvudvoteringen
	Huvudvotering
	Protokollsanteckningar

	§ 785 forts
	Reservationer

	§ 786
	Yrkande från V och MP om att stoppa rekryteringen till kriminella gäng
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 786 forts
	Protokollsanteckningar

	§ 787 1079/20
	Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 787 forts
	Omröstning

	§ 788 1078/20
	Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 789
	Yrkande från S, V och MP angående fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 790
	Yrkande från SD angående en aktuell nulägesanalys av hotbilden från den islamistiska, den våldsbejakande autonoma miljön, samt hotbilden från och mellan olika etniska och religiösa grupper i Göteborg
	Beslut
	Handling

	§ 791
	Yrkande från S, V och MP angående Fritidsbanken
	Beslut
	Handling

	§ 792
	Yrkande från S angående kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet
	Beslut
	Handlingar

	§ 793
	Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer
	Beslut
	Information
	Handlingar
	Yrkanden

	§ 793 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 794
	Yrkande från S angående utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet
	Beslut
	Handlingar

	§ 795 0303/20
	Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats
	Beslut
	Handling

	§ 796 1019/20
	Hemställan från Business Region Göteborg gällande elektrifierat transportsystem
	Beslut
	Handlingar

	§ 797 0869/20
	Igångsättningsbeslut för ny handlingsplan utifrån Göteborgs Stads kulturprogram
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 798 0443/20
	Yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende överklagade detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021 nu fråga om fullmakt
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Justering
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 799 0933/20
	Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet
	Beslut
	Handlingar

	§ 800 1220/20
	Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 11052-20 - laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende kommunfullmäktiges beslut att bifalla en motion om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 800 forts
	Protokollsanteckningar
	Justering
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 801 0856/12
	Inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens samlingar
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 801 forts
	Huvudvotering
	Protokollsanteckning
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 802
	Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig
	Beslut
	Tidigare behandling

	§ 803 1224/19
	Återrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att se över organisation och samordning av samtliga HR-processer
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 804 0947/20
	Framställan från park- och naturnämnden om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 805 0321/20
	Utseende av ledamöter och ersättare till Göteborgs Stads trygghetsråd
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 806
	Utseende av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Majrut Börjesson (V) som avsagt sig
	Beslut

	§ 807
	Yrkande från MP och V angående Sluta skjut
	Beslut
	Handling

	§ 808
	Yrkande från D angående tystnadskultur inom kommunens organisation som hämmar arbetet mot kriminella
	Beslut
	Handlingar

	§ 809 1035/20
	Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 810 1163/20
	Remiss från Socialdepartementet - Grundpension, några anslutande frågor (SOU 2020:32)
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 811 1114/20
	Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 812 1057/20
	Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland - Förslag till vattenskyddsområde
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 812 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 813 0734/20
	Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 813 forts
	Omröstning
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar

	§ 813 forts
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 814 0613/20
	Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 815 1175/20
	Göteborgsförslag [3132] för beslut - Avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden Shanghai i Kina
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Propositionsordning

	§ 815 forts
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservationer

	§ 815 forts
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 816
	Stadsdirektörens anmälningar
	Beslut

	§ 817
	Anmälningsärenden
	Beslut

	§ 818
	Övrig fråga


