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Tid: 9:30–12:28  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 379-442 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), via Teams: Blerta Hoti (S), Axel 
Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), jäv § 403, Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Via Teams: Jenny Broman (V), § 403 

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, via Teams: Mathias Sköld, Lina Isaksson  
 
Via Teams, §§ 379-380: Jonas Kinnander, Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Sofia Kodelja, 
Ruben Malmström, Gustav Öberg, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, Anna-Klara 
Behlin, Johan Svensson, Alice Vernersson, Jennifer Hankins, Carina Bulic, Yvonne 
Lundberg, Martin Jordö, Susanne Wirdemo, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta 
Granqvist, Fredrik Lundgren, Sara Morshedi, Emma Rylander, Abraham Staifo, Emma 
Dolderer, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, 
Miriam Lilja, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina 
Svensson, Clara Thulin, Helena Mehner, § 379, Kristina Lindfors, § 379, Andreas Lökholm, 
§ 379, Linda Nygren, § 379, Michael Ivarsson, § 379, Jörgen Samuelsson, § 380, Johan 
Nyström, § 380, Andreas Sjunnesson, § 380, Bengt Randén, § 380 
 
Via Teams: §§ 381-442: Christina Terfors, Johannes Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, 
Ruben Malmström, Gustav Öberg, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, Anna-Klara 
Behlin, Johan Svensson, Alice Vernersson, Jennifer Hankins, Carina Bulic, Yvonne 
Lundberg, Veronica Öjeskär, Martin Jordö, Susanne Wirdemo, Jeta Ibishi, Louise Isberg, 
Jasmin Usta, Birgitta Granquist, Sara Morshedi, Emma Rylander, Abraham Staifo, Emma 
Dolderer, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, 
Miriam Lilja, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina 
Svensson, Clara Thulin 
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§ 379   
Stadens planering av åtgärder och aktiviteter inför sommaren 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Linda Nygren, direktör park- och naturförvaltningen, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Åtgärder för att förebygga trängsel 
• Rustar för ett fortsatt ökat besökstryck 
• Fler platser för att kunna umgås utomhus 
• Sprider besöksmönster och påminner om eget ansvar 
• Ut och njut! 

Kristina Lindfors, direktör trafikkontoret, lämnar en information under följande rubriker: 

• Åtgärder för 2021 
• Mobilitetsåtgärder 

Michael Ivarsson, direktör socialförvaltning Centrum, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Utgångspunkter i sommarplaneringen 
• Sommarplanering i socialförvaltningarna 
• Utlysning av sommarmedel – idrotts- och föreningsförvaltningen 
• Socialnämnd Centrums utlysning av extra medel för insatser sommaren 2021 
• Fält och SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) 
• Covid-19 

Andreas Lökholm, direktör arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, lämnar 
en information under följande rubriker: 

• Fördelning platser per område (nuläge) 
• Observationer och framåt 2021 
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§ 380   
Fördjupning lokaler grundskola 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Jörgen Samuelsson lämnar en inledande information. 

Johan Nyström lämnar en information under följande rubriker: 

• Kommunprognos 2021 (grundskola) 
• Sammanfattning analys nutid/närtid 

Andreas Sjunnesson, enhetschef grundskoleförvaltningen, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Grundskola inför läsåret 2021/2022 
• Utmaningar och möjligheter 

Bengt Randén, direktör förskoleförvaltningen, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Detta gör vi för att stärka skolor i socioekonomiskt utsatta områden 
• Förutsättningar för att alla skolor ska vara bra skolor 
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§ 381   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Karin Pleijel (MP) anmäler jäv under punkt 2.1.22 på föredragningslistan, Hemställan 
från Business Region Göteborg AB avseende reviderad modell för ägarstyrning i 
minoritetsägda bolag. 
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§ 382 0267/21 
Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2021. 
Yrkande från D den 17 maj 2021. 
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§ 383 0646/21 
Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny 
projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2021. 
Yttrande från MP och V den 17 maj 2021. 
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§ 384 0637/21 
Inriktningsbeslut avseende ny gång- och cykelbro mellan 
Lindholmen - Centrum     

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2021. 
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§ 385 0614/21 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
uppföra en temporär arena i Frihamnen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10 (80) 
   
   

§ 386 0336/20 
Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler 
från förvaltning till bolag  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2021. 
Yrkande från SD den 10 maj 2021. 
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§ 387 0518/21 
Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2021. 
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§ 388 0472/21 
Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 - 2030 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2021. 
Yrkande från SD den 17 maj 2021. 
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§ 389 0620/21 
Reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Liseberg AB:s förslag till reviderad bolagsordning för Hotell Heden AB (556050‐2501), i 
enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 88 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 14 (80) 
   
   

§ 390 0623/21 
Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderat ägardirektiv för Gryaab AB, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, fastställs.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 89 till kommunfullmäktige 
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§ 391 0624/21 
Revidering av ägardirektiv för Göteborgsregionens 
Fritidshamnar AB (Grefab)  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Nytt ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab), i enlighet med 
bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 90 till kommunfullmäktige 
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§ 392 0621/21 
Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderat ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 91 till kommunfullmäktige 
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§ 393 0391/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, 
utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 januari 2021, § 58. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 juli 2020, reviderat den 13 mars 2021. 
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§ 394 0617/18 
Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022 i 
Västra Götaland 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022 i Västra Götaland, i enlighet 
med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 april 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 11 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 11 maj 2021. 

Marina Johansson (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD den 11 maj 2021. 

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. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 92 till kommunfullmäktige 
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§ 395 0662/21 
Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 i Västra 
Götaland 

Beslut 
Enligt tilläggsyrkande från S: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
kartläggning av de konkreta aktiviteter som nämnder eller bolag inom Göteborgs Stad 
genomför eller planerar att genomföra i suicidpreventivt syfte fram till 2025. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra Götaland, godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 12 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 19 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 18 maj 2021. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och Martin Wannholt (D) 
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S den 19 maj 2021 
samt avslag på tilläggsyrkande från SD den 12 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och i första hand 
bifall till tilläggsyrkande från SD den 12 maj 2021 och i andra hand bifall till 
tilläggsyrkande från S den 19 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från S den 19 maj 2021 och tilläggsyrkande från SD den 12 maj 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från SD 
och finner att det avslagits. 
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§ 395 forts 
Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 18 maj 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Skrivelse nr 93 till kommunfullmäktige 
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§ 396 0605/21 
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice 
som nytt namn för nämnden för konsument- och 
medborgarservice   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 april 2021. 
Yrkande från SD den 11 maj 2021. 
Yrkande från D den 17 maj 2021. 
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§ 397 0615/21 
Redovisning av inkomna Göteborgsförslag 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av inkomna Göteborgsförslag, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 april 2021. 
Yrkande från SD den 11 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 11 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 11 maj 2021. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 94 till kommunfullmäktige 
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§ 398 0528/21 
Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2021. 
Yrkande från SD den 16 maj 2021. 
Yrkande från S, D och V den 17 maj 2021. 
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§ 399 0527/21 
Utdelning ur Wilhelm Röhss donationsfond  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2021 fördelas enligt styrelsens 
förslag.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2021. 
Yrkande från SD den 16 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 16 maj 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 16 maj 2021. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 95 till kommunfullmäktige 
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§ 400 0261/21 
Delårsrapport mars - Staden 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Delårsrapport mars 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett 
led i uppsikten.  

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-21 § 121 till stadsledningskontoret att redovisa 
till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits utifrån stadsrevisionens granskning 
från den 15 december 2020 avseende styrning och uppföljning av skyddat boende 
som utförs av externa utförare senast i juni 2021, förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-21 § 122 till stadsledningskontoret att redovisa 
till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits utifrån stadsrevisionens granskning 
från den 15 december 2020 i hantering av skyddade personuppgifter senast i  
juni 2021, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S och D den 19 maj 2021 med tillägg 
enligt yrkande från S, D, M, L och C den 12 maj 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Delårsrapport mars 2021 godkänns. 
2. Lånetaket för Liseberg AB höjs 2021 med 400 mnkr till 1 700 mnkr. 
3. Nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos genererar drygt 80 mnkr. Dessa 

medel är inte budgeterade och kan därmed användas för att förstärka verksamheten 
under året. Skattemedlen fördelas tillfälligt under 2021 enligt nedanstående: 

30 mnkr avsätts totalt kommuncentralt för trygghetsfrämjande åtgärder varav 
Trafiknämnden kan avropa 10 mnkr och kommunstyrelsen 20 mnkr för följande 
uppdrag: 

• Trafiknämnden får i uppdrag att, i samverkan med Västtrafik, Göteborgs 
Spårvägar och Parkeringsbolaget, utveckla samarbetet med polisen för att 
förstärka kamerabevakningen i kollektivtrafiken i brottsförebyggande syfte. 
Det förstärkta arbetet ska också innehålla möjlighet till datalagring av 
material från otrygga platser i staden, som kollektivtrafikknutpunkter samt 
bil- och cykelparkeringar.  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, 
bolag, fastighetsägare och Citysamverkan, förstärka tryggheten på stadens 
torg genom utökad bevakning och andra relevanta åtgärder. 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (80) 
   
   

§ 400 forts 
 
4. Samtliga förvaltande bostadsbolag och Göteborgslokaler får i uppdrag att ta fram 

förslag på hur fler lokaler för ideella, kulturella och kommersiella ändamål kan 
skapas i kommunala bestånd genom förändrad funktion för ytor i gatuplan, 
tillbyggnader eller annan lösning. Ett särskilt fokus ska ligga på att förbättra 
lokalstrukturen i särskilt utsatta och utsatta områden. Finansiering sker inom 
bolagskoncernen. 

5. Markupplåtelsetaxa för juli 2021 fram till och med december 2021 fastställs till 0 kr. 
6. 16 mnkr avsätts kommuncentralt för Trafiknämnden för avrop för ny 

markupplåtelsetaxa. 
7. 5 mnkr avsätts kommuncentralt för avrop för Idrott- och föreningsnämnden. Medlen 

avser avgiftsfrihet (hyresfritt för matchspel) till elitidrott och lag strax därunder. 
Samtidigt föreslås Got Event införa avgiftsfrihet (hyresfritt för matchspel) för 
elitidrott och lag strax där under. Finansiering ska ske genom utökat koncernbidrag 
till Got Event. 

8. Idrotts- och föreningsnämnden tillförs 15 mnkr som extra stöd innevarande år med 
syfte att utöka idrottsfrämjande åtgärder för barn och unga.  

9. Förskolenämndens hemställan om att tillföras 1,32 mnkr av det kommuncentrala 
anslaget för att täcka nämnden upparbetade investeringsrelaterade driftkostnader till 
och med mars 2021 beviljas. 

10. Grundskolenämndens hemställan om att tillföras 10,9 mkr av det kommuncentrala 
anslaget för att täcka nämndernas upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader 
till och med mars 2021 beviljas. 

11. Nämnden för konsument- och medborgarservice tillförs 3 mkr för att inom Göteborgs 
stads ordinarie informationskampanj gällande Covid-19 genomföra flerspråkiga och 
mer omfattande informationsinsatser angående vaccination mot Covid-19 riktad till 
grupper som bedöms ha låg vaccinationsgrad. Uppdraget ska ske i samverkan med 
Västra Götalandsregionen, AB Framtiden, socialnämnderna och relevanta aktörer i 
civilsamhället. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 338. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2021. 
Yrkande från V och MP den 12 maj 2021. 
Yrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD den 19 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från S, D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 12 maj 2021. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (80) 
   
   

§ 400 forts  
Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C, S och D den 19 maj 2021. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) bifall till 
tilläggsyrkande från S, D, M, L och C den 12 maj 2021 och avslag på yrkande från  
V och MP den 12 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 12 maj 2021, beslutssats 2-4 och 6-9 i yrkande från M, L, C, S och D  
den 19 maj 2021 samt tilläggsyrkande från S, D, M, L och C den 12 maj 2021 och avslag 
på beslutssats 1 och 5 i yrkande från M, L, C, S och D den 19 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från  
S, D, M, L och C och finner att Martin Wannholt och Jonas Attenius yrkande om att 
bifalla yrkandet från M, L, C, S och D bifallits. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttranden skrivelser från den 12 maj 2021 och  
den 19 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 96 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (80) 
   
   

§ 401 0495/21 
Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - 
förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter   

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 339. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 
Yrkande från MP, V och S den 30 april 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 maj 2021. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (80) 
   
   

§ 402 1079/20 
Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V, MP och S den 30 april 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdraget till Higab AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB att, efter dialog med fastighetskontoret i de fall det efterfrågats, inom 
en 3-årsperiod avyttra fastigheter i enlighet med bilaga 1 till Göteborgs Stadshus 
AB:s beslutsunderlag avbryts.  

2. Uppdraget till stadsledningskontoret, 2021-02-10 § 101, om att i dialog med berörda 
bolag kategorisera fastigheterna, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 10 februari 2021, § 101. 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 340. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020, reviderat den 12 mars 2021. 
Yrkande från V, MP och S den 30 april 2021. 
Yrkande från D den 19 maj 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 maj 2021. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 19 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från 
V, MP och S den 30 april 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) 
avslag på yrkande från D den 19 maj 2021, yrkande från SD den 3 maj 2021 och yrkande 
från M, L och C den 19 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 19 maj 2021. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (80) 
   
   

§ 402 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet om att 
bifalla yrkandet från M, L och C bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det 
egna yrkandet som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att Karin Pleijels m.fl. yrkande om att 
bifalla yrkandet från V, MP och S antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om att bifalla 
yrkandet från M, L och C och Nej för bifall till Karin Pleijels m.fl. yrkande om att bifalla 
yrkandet från V, MP och S.” 

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

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

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (3). 

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 19 maj 2021. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (80) 
   
   

§ 402 forts 
Reservationer 
Ordföranden Axel Josefson (M), Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M) och Emmyly 
Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Alliansen reserverar sig mot 
beslutet att inte avyttra kommersiella fastigheter. I kommunfullmäktiges budget 2019 
gavs Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att förbereda försäljning av fastighetsinnehav 
inom koncernen. Uppdraget ligger till grund för försäljningsärendet. Syftet med 
försäljningen av fastighetsinnehavet var ursprungligen att stärka stadens resultat, dels 
genom öka intäkterna men dels även det positiva driftsnettot för fastighetsförvaltningen. 
Stadens investeringstakt har därefter fördubblats och för att kunna bibehålla eller till och 
med öka takten utan att behöva lånefinansiera till allt högre grad, krävs ett flertal 
åtgärder. Försäljning av fastigheter som inte bidrar till kommunal kärnverksamhet eller är 
av strategiskt värde bedöms ha en positiv nettoeffekt för stadens ekonomi och lägger en 
finansiell grund för att upprätthålla nödvändig investeringstakt kommande åren. 
Alternativen är kraftfulla nedskärningar eller skattehöjning. Det finns ingen avsaknad av 
modell för finansiering av investeringar. Modellen återfinns i kommunfullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Utöver redan framförda argument för 
försäljning kan även tilläggas en ideologisk dimension. En offentlig huvudman ska inte 
bedriva verksamhet som snedvrider konkurrens och motverkar marknadens tillgång och 
efterfrågan. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 97 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (80) 
   
   

§ 403 1665/20 
Hemställan från Business Region Göteborg AB avseende 
reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och V den 17 maj 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Nuvarande ordning behålls oförändrad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 341. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2021. 
Yrkande från S den 30 april 2021. 
Yrkande från SD den 16 maj 2021. 
Yrkande från M, L, C och V samt särskilt yttrande från KD den 17 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 16 maj 2021. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S  
den 30 april 2021. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från SD  
den 16 maj 2021 och yrkande från M, L, C och V den 17 maj 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och V den 17 maj 2021. 

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

Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 98 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (80) 
   
   

§ 404 1689/20 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för 
samordning och samverkan mellan program  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 20 till kommunstyrelsen, att i nära 
samarbete med Göteborgs Stadshus AB, Göteborg & Co AB och Business Region 
Göteborg AB, utreda förutsättningarna för att samordna och samverka för ett gemensamt 
program där intentionerna i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling och 
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program kvarstår, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 342. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 99 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (80) 
   
   

§ 405 0488/21 
Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs 
med Fattighusån och Stora Hamnkanalen  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 297 och den 5 maj 2021, § 348. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2021. 
Yrkande från SD den 16 april 2021. 
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Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (80) 
   
   

§ 406 1396/17 
Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på 
kommunstyrelsens återremiss avseende remittering gällande 
en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring 
personalförmåner 

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret enligt yrkande från D: 

1. Ärendet gällande personalförmåner återremitteras med uppdrag till 
stadsledningskontoret att: 
a) komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig sammanställning av 

samtliga förmåner i alla nämnder och bolag indelat i kategorierna: - förmåner 
relaterade till arbetsmiljö - förmåner relaterade till friskvård - övriga förmåner 
samt att översikten visar vilka förmåner som är avtalade eller överenskomna på 
annat sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

b) komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig beskrivning av 
respektive förmåns kostnad/värde, och hur detta beräknas. 

c) fördjupa frågan om utbudet kan variera mellan nämnder, men ha samma 
ekonomiska värde, givet skattelagstiftning. 

d) fortsatt bereda ärendet med löpande avstämning i personalberedningen. 
2. Inriktning för fortsatt arbete för harmonisering av värdet för förmåner inom staden 

fastställs preliminärt till: 
a) personalgrupper med lägst värde på förmåner ska lyftas. 
b) takten i harmonisering ska främst bestämmas av budgetbeslut. 
c) förmåner som är avtalade eller på annat sätt överenskomna ska vid behov i första 

hand förändras genom nya överenskommelser. 
3. Beslut om rekommenderad ekonomisk nivå för harmonisering av förmåner mellan 

stadens olika nämnder och bolag behandlas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige när beslutsunderlaget kompletterats enligt beslutssats nr 1 och 2 
i detta yrkande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 242, den 21 april 2021, § 301 och den 5 maj 2021, § 350. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 januari 2021. 
Yrkande från S, V och MP den 30 april 2021. 
Återremissyrkande från D den 3 maj 2021. 
Återremissyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 maj 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (80) 
   
   

§ 406 forts 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande 
från S, V och MP den 30 april 2021 och avslag på återremissyrkande från D  
den 3 maj 2021 och återremissyrkande från M, L och C den 14 maj 2021. 

Martin Wannholt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från D den 3 maj 2021. Vidare anmäler Axel 
Josefson (M) att återremissyrkandet från M, L och C den 14 maj 2021 återtas. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet från D 
och finner att det bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande återremissyrkandet från 
den 14 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (80) 
   
   

§ 407   
Yrkande från MP och V angående förorenad luft på 
förskolegårdar 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 307 och den 5 maj 2021, § 352. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 14 april 2021. 
Yrkande från D den 3 maj 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 5 maj 2021. 
Yttrande från S den 5 maj 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 14 april 2021 med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 5 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 3 maj 2021 och i 
andra hand avslag på yrkande från MP och V den 14 april 2021 med hänvisning till 
yttrandet från M, L, C och KD den 5 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 14 april 2021 och avslag 
på yrkande från D den 3 maj 2021 och yrkande från SD den 3 maj 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 14 april 2021, yrkande från D 
den 3 maj 2021 och yrkande från SD den 3 maj 2021 med hänvisning till yttrandet från S 
den 5 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 3 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly 
Bönfors (C) m.fl. yrkande om avslag på yrkandet från MP och V bifallits. Omröstning 
begärs. Ordföranden antecknar Emmyly Bönfors m.fl. yrkande som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Karin Pleijels yrkande om bifall till yrkandet från MP och V antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (80) 
   
   

§ 407 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors m.fl. yrkande om att 
avslå yrkandet från MP och V och Nej för bifall till Karin Pleijels yrkande om att bifalla 
yrkandet från MP och V.” 

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

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

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

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  
5 maj 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 maj 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (80) 
   
   

§ 408   
Yrkande från D angående utredning av Operalänken  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 308 och den 5 maj 2021, § 353. 

Handlingar 
Yrkande från D den 14 april 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 11 maj 2021. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (80) 
   
   

§ 409   
Yrkande från V och MP angående kompensation för 
elitklubbarna i pandemitider 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 354. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 28 april 2021. 
Yttrande från S den 19 maj 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 28 april 2021. 

Jonas Attenius (S), Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
avslag på yrkande från V och MP den 28 april 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (80) 
   
   

§ 410   
Yrkande från V, MP och S angående Aktuell hållbarhets årliga 
miljöranking 

Beslut 
På förslag av Emmyly Bönfors (C): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Handling 
Yrkande från V, MP och S den 19 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (80) 
   
   

§ 411   
Yrkande från S angående hanteringen av markanvisningar i 
fastighetsnämnden 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Handling 
Yrkande från S den 19 maj 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (80) 
   
   

§ 412   
Yrkande från D angående Kultur möter Kultur  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Handling 
Yrkande från D den 12 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (80) 
   
   

§ 413   
Yrkande från SD angående återställande av däckgungor 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Handling 
Yrkande från SD den 12 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (80) 
   
   

§ 414 0635/21 
Rekvirering och fördelning av statsbidrag för sociala insatser 
för barn och unga i utsatta områden  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Statsbidrag rekvireras från Socialstyrelsen till ett belopp av 43 392 000 kronor för 
sociala insatser för barn och unga i utsatta områden.  

2. Fördelning av statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden, i 
enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 april 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 17 maj 2021. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel 
Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande 
från D den 17 maj 2021. 

Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D den 17 maj 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 
Socialnämnd Hisingen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (80) 
   
   

§ 415 0608/21 
Rekommendation om ersättning för hemtjänst och 
hemsjukvård i annan kommun under 2021   

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Ersättningsnivåerna i enlighet med VästKom:s rekommendation för 2021, med 
433 kronor per timma för hemtjänst och 710 kronor per timma för hemsjukvård, 
fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Västkom 
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (80) 
   
   

§ 416 0654/21 
Arkivnämndens hemställan till kommunstyrelsen om 
nyttjande av eget kapital 2021 

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

Bevilja hemställan om att ianspråkta upp till 4 mnkr av det egna kapitalet under 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 19 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (80) 
   
   

§ 417 1535/20 
Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4143-21, 
laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende 
kommunfullmäktiges beslut att anta Program för 
bostadsförsörjning i Göteborg 2021-2026  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Som yttrande i mål nr 4143-21, Roger Hedlund. ./. Göteborgs Stad, översänds bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2021. 
Yrkande från SD den 19 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 19 maj 2021. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Marina Johanssons yrkande 
bifallits. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsrätten 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (80) 
   
   

§ 418 0634/21 
Fastighetsnämndens begäran om anstånd med att 
återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt 
väger upp det prognostiserade underskottet i 
Skeppsbroplanen  

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

Ge anstånd till fastighetsnämnden att återkomma till 2021-12-31 istället med 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag som löd; ”senast 2021-03-31, 
återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognostiserade 
underskottet i Skeppsbroplanen för beslut av kommunstyrelsen.” 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 355. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2021. 
Yrkande från M, S, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 maj 2021. 
Yrkande från MP, V och D den 11 maj 2021, reviderat den 18 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 17 maj 2021. 
Yttrande från SD den 3 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från MP, V och D 
den 11 maj 2021, reviderat den 18 maj 2021 och avslag på yrkande från M, S, L och C 
den 5 maj 2021. Vidare yrkar Martin Wannholt (D) bifall till tilläggsyrkande från D  
den 17 maj 2021. 

Jonas Attenius (S) och Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, S, L och C  
den 5 maj 2021 samt avslag på yrkande från MP, V och D den 11 maj 2021, reviderat  
den 18 maj 2021 och tilläggsyrkande från D den 17 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från D 
och finner att Jonas Attenius och det egna yrkandet om att bifalla yrkandet från  
M, S, L och C bifallits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (80) 
   
   

§ 418 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Jonas Attenius och Axel Josefsons 
yrkande om att bifalla yrkandet från M, S, L och C och Nej för bifall till Karin Pleijels 
och Martin Wannholts yrkande om att bifalla yrkandet från MP, V och D.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (7). 

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

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

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

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 3 maj 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (80) 
   
   

§ 419 1293/20 
Redovisning av uppdrag gällande fortsatt 
anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i 
stadens bolag  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 356. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 april 2021. 
Yrkande från S, V och MP den 17 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (80) 
   
   

§ 420 0652/21 
Redovisning av uppdrag att genomföra åtgärder för att 
förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med 
begränsningsförordningen 

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

1. Kommunstyrelsen reserverar 15 miljoner kronor för park- och naturnämndens förslag 
på åtgärder, genom avrop av kommuncentralt avsatta medel för trygghetspaketet 
(trygghetsfrämjande åtgärder). 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning och park och naturnämnden samverka så att tidigare avsatta 
medel för sommarjobb kan användas för att vidta trängselåtgärder för särskilda 
platser samt städ och skötsel av parker och badplatser.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 357. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2021. 
Yrkande från D den 28 april 2021. 
Yrkande från MP och V den 30 april 2021. 
Yrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD den 17 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 3 maj 2021. 
Yttrande från SD den 3 maj 2021. 
Yttrande från V den 4 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande 
M, L, C, S och D den 17 maj 2021 och avslag på yrkande från MP och V  
den 30 april 2021 och tilläggsyrkande från V och MP den 3 maj 2021. Vidare anmäler 
Martin Wannholt (D) att yrkande från D den 28 april 2021 återtas. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 30 april 2021 och tilläggsyrkande från V och MP den 3 maj 2021 samt avslag på 
yrkande M, L, C, S och D den 17 maj 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (80) 
   
   

§ 420 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena med undantag av 
tilläggsyrkandet från V och MP och finner att Emmyly Bönfors m.fl. yrkande om att 
bifalla yrkandet från M, L, C, S och D bifallits.  

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och 
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 
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 17 maj 2021.  

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 maj 2021. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Park- och naturnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (80) 
   
   

§ 421 0604/20 
Redovisning av uppdrag gällande hur stadens arbete med 
funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd 

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur stadens synpunkthantering kan 
förbättras och om Funktionshinderombudsmannens roll kan användas som en 
stöttande instans på en strukturell nivå.  

2. Kommunstyrelsen hemställer till nämnden för funktionsstöd att inventera och 
förstärka utbildningar i funktionsrättsrelaterade frågor för andra nämnder och bolag.  

3. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2020-02-05 § 84 till 
stadsledningskontoret om att återkomma med förslag kring hur stadens arbete kring 
funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 258, den 21 april 2021, § 315 och den 5 maj 2021, § 361. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2021. 
Yrkande från S den 16 april 2021. 
Yrkande från M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 14 maj 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från  
M, V, L, MP och C den 14 maj 2021. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på 
yrkande från S den 16 april 2021. 

Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S  
den 16 april 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Nämnden för funktionsstöd 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (80) 
   
   

§ 422   
Reviderat yrkande från S angående riktlinje för vård- och 
omsorgspersonalens doftanvändning 

Beslut 
Enligt yrkande från S: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheterna att harmonisera stadens 
riktlinjer för vård- och omsorgspersonal med Västra Götalandsregionens, i linje med 
uppmaningen från Sahlgrenska sjukhusets etiska råd och återkomma till 
kommunstyrelsen med en beskrivning av detta, samt hur stadens organisation 
kommer att arbeta vidare med frågan framgent. I översynen ska befintliga rutiner och 
riktlinjer tas i beaktande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 323 och den 5 maj 2021, § 364. 

Handlingar 
Yrkande från S den 19 maj 2021. 
Yrkande från SD den 29 april 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 17 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 29 april 2021. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Martin Wannholt (D) och 
ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från S den 19 maj 2021 och 
avslag på yrkande från SD den 29 april 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 17 maj 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (80) 
   
   

§ 423   
Yrkande från V och MP angående införandet av en 
föreningslivsstrategisk dialog i Göteborgs Stad 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 366. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 28 april 2021. 
Yttrande från S den 19 maj 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 28 april 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 28 april 2021. 

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), Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Jörgen 
Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (8). 

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

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2021. 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (80) 
   
   

§ 424   
Yrkande från V och MP angående uppföljning av strukturerad 
samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll  

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 367. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 28 april 2021. 
Yrkande från S den 19 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 18 maj 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 28 april 2021. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 19 maj 2021 och avslag på 
yrkande från V och MP den 28 april 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 28 april 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 28 april 2021 med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 18 maj 2021. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (80) 
   
   

§ 425   
Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från 
Västsvenska Paketet till nya projekt  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 368. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 april 2021. 
Yttrande från S den 19 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (80) 
   
   

§ 426   
Yrkande från V och MP angående sommarlovskort i 
kollektivtrafiken 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 12 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 19 maj 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 12 maj 2021. 

Axel Darvik (L) och Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 12 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) 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), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och Jörgen Fogelklou (SD) 
röstar Nej (4). 

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

Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 19 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (80) 
   
   

§ 427   
Yrkande från D om återstart av besöksnäringen  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärandet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Handling 
Yrkande från D den 12 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (80) 
   
   

§ 428 1232/20 
Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att 
strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i 
Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 juni 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2021. 
Yttrande från SD den 10 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (80) 
   
   

§ 429 1506/20 
Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) och 
Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter ett 
barnrättsombud i respektive socialnämnd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Teysir Subhi, Abdullahi Mohammed och Jenny Broman väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 17 maj 2021. 
Yrkande från D den 17 maj 2021. 
Yrkande från MP och V den 17 maj 2021. 
Yrkande från SD den 17 maj 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 17 maj 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från M, L och C  
den 17 maj 2021, yrkande från D den 17 maj 2021 och yrkande från SD den 17 maj 2021. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 17 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 maj 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Marina Johansson (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till socialnämnd 
Centrums yttrande. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 17 maj 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att yrkandet från M, L och C, Marina Johanssons yrkande och 
yrkandet från SD föreslår att motionen ska avstyrkas och föreslår att dessa behandlas som 
ett yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner yrkandet från M, L och C m.fl. 
om att avstyrka motionen bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar yrkandet 
från M, L och C m.fl. som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (80) 
   
   

propositioner på återstående yrkanden och finner att Karin Pleijels och Daniel Bernmars 
yrkande om att tillstyrka motionen antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från M, L och C m.fl. om att 
avstyrka motionen och Nej för bifall till Karin Pleijels och Daniel Bernmars yrkande om 
att tillstyrka motionen.” 

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

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

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 maj 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 100 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (80) 
   
   

§ 430 1467/20 
Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om 
att omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt 
"superkvarter" 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Gertrud Ingelman och Daniel Bernmar väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 369. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2021. 
Yrkande från SD den 28 april 2021. 
Yrkande från V och MP den 11 maj 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 maj 2021. 
Yttrande från S den 5 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 april 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 11 maj 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från S 
den 5 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 19 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att yrkandet från M, L och C, Blerta Hotis yrkande, Martin 
Wannholts yrkande och yrkandet från SD föreslår att motionen ska avstyrkas och föreslår 
att dessa behandlas som ett yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (80) 
   
   

§ 430 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet från M, L och C 
m.fl. om att avstyrka motionen bifallits.  

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 101 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (80) 
   
   

§ 431 1466/20 
Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre 
cykelstad 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

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

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 370. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 12 maj 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas och bifall 
till tilläggsyrkande från V och MP den 12 maj 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) 
avslag på yrkande från SD den 3 maj 2021 och yrkande från M, L och C  
den 19 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 maj 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Martin Wannholt (D) och Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med 
hänvisning till trafiknämndens yttrande. 

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

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 102 till kommunfullmäktige 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (80) 
   
   

§ 432 0710/19, 1637/20 
Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda 
inrättandet av en förvaltningsöverskridande 
samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V, MP, S och D den 3 maj 2021, reviderat  
den 17 maj 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Birgitta Lindgren Karlsson väckta motionen avslås. 
2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av 

ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.  
3. Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer 

som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.  
4. Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) 

genomförs för samtliga chefer. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 371. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 november 2019, reviderat  
den 11 november 2020 och den 8 april 2021. 
Yrkande från V, MP, S och D den 3 maj 2021, reviderat den 17 maj 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 17 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 17 maj 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Jessica Blixt (D) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från 
V, MP, S och D den 3 maj 2021, reviderat den 17 maj 2021 och avslag på yrkande från 
M, L och C den 17 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 17 maj 2021 och avslag på yrkande från V, MP, S och D den 3 maj 2021, reviderat 
den 17 maj 2021. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (80) 
   
   

§ 432 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 maj 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 17 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 103 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (80) 
   
   

§ 433 0343/21 
Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre 
kostnad (SOU 2020:75) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över slutbetänkandet Bygg och bo till lägre kostnad (SOU 2020:75), i enlighet 
med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Finansdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2021. 
Yttrande från SD den 17 maj 2021. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 maj 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 104 till Finansdepartementet 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Socialnämnd Sydväst 
Förvaltnings AB Framtiden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (80) 
   
   

§ 434 0391/21 
Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet 
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg 
(SOU 2021:4), i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Socialdepartementet.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2021. 
Yttrande från SD den 17 maj 2021. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 maj 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 105 till Socialdepartementet 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Nämnden för funktionsstöd 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (80) 
   
   

§ 435 0454/21 
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan 
– för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska  
(SOU 2020:67), i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Utbildningsdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2021. 
Yrkande från MP och V den 12 maj 2021. 
Yttrande från SD den 7 maj 2021. 
Yttrande från S den 18 maj 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från MP och V den 12 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 12 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition 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 Karin Pleijels och Daniel Bernmars yrkande.” 

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (80) 
   
   

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

Representanterna från D antecknar följande till protokollet: D ställer sig bakom yttrande 
från S. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 maj 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 106 till Utbildningsdepartementet 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (80) 
   
   

§ 436 0401/21 
Remiss från Länsstyrelsen - Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten i Västra Götalands län 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten, i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 12 maj 2021. 
Yttrande från SD den 10 maj 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) avslag på tilläggsyrkande från MP och V  
den 12 maj 2021. 

Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP och V den 12 mars 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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.” 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (80) 
   
   

§ 436 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 10 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 107 till Länsstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Kretslopp och vattennämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (80) 
   
   

§ 437 0609/21 
Göteborgsförslag [5301] för beslut - Fyrverkerier 

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

Göteborgsförslag 5301 bereds inom ramen för pågående uppdrag enligt beslut i beredning 
av Göteborgsförslag 780 den 3 mars i kommunstyrelsen (dnr 0310/21). 

Handlingar 
Göteborgsförslag nr 5301 den 7 april 2021. 
Yrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 12 maj 2021. 
Yrkande från MP och V den 12 maj 2021. 
Yrkande från SD den 10 maj 2021. 
Yttrande från S den 19 maj 2021. 

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

Martin Wannholt (D) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från  
D, M, L och C den 12 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 12 maj 2021. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från D, M, L och C 
den 12 maj 2021 och yrkande från SD den 10 maj 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar att Göteborgsförslaget ej ska beredas vidare samt avslag på 
yrkande från MP och V den 12 maj 2021 och yrkande från SD den 10 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin 
Wannholt och Emmyly Bönfors yrkande bifallits. 

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsförslag nr 5301 - förslagsställare 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 76 (80) 
   
   

§ 438   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Eva Hessman uppmärksammar kommunstyrelsen på att materialet till Förutsättningar för 
budget 2022-2024 är överlämnat och ligger i appen samt att stadsledningskontoret innan 
sommaren kommer bjuda in de politiska sekreterarna till ett flertal möten för fördjupning 
i materialet. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 77 (80) 
   
   

§ 439    
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

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

stiftelsernas kapitalförvaltning - april 2021 
5. Extra månadsuppföljning april 2021  
6. Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021- 2024 - Stadsledningskontoret 

överlämnar underlag till det politiska budgetarbetet inför kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i november 2021. 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 78 (80) 
   
   

§ 440   
Förordnande av politisk sekreterare för L 

Beslut 
1. Jens Adamik (L) förordnas som politisk sekreterare för L för tiden från och med  

den 7 juni 2021 till och med den 31 december 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Jens Adamik 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 79 (80) 
   
   

§ 441   
Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för V 

Beslut 
1. Erik Järvelä (V) förordnas som vikarierande politisk sekreterare för V för tiden  

från och med den 16 augusti 2021 till och med den 28 februari 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Erik Järvelä 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 80 (80) 
   
   

§ 442   
Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för MP 

Beslut 
1. Emmi Nordell (MP) förordnas som vikarierande politisk sekreterare för MP för tiden  

från och med den 1 augusti 2021 till och med den 31 juli 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Emmi Nordell 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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