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Tid: 9:30–12:10  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 671-714 

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

Tjänstgörande ersättare 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld, Linda 
Nygren, § 671, Jakob Andreasson, § 671, Magnus Andersson, § 672, Erik Nord, § 673 och 
Jörgen Thorén, § 673, via Teams: Magnus Sigfusson, Jonas Kinnander, Lisbeth Nilsson, 
Christina Terfors, Mikael Damberg, § 673, Elisabeth Hulter, Josef Akar, Gustav Öberg, Ruben 
Malmström, Jesper Hallén, Anna Skrapste, Max Reijer, Klara Holmin, Anna-Klara Behlin, 
Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jöran Fagerlund, Jennifer Hankins, 
Sofie Löwenmark, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Martin Jordö, Caroline Karlsson, Robert 
Gustavsson, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Gabriella Toftered, Pär Gustafsson, Ann Catrine 
Fogelgren, Annika Westh, Johanna Hallman, Olle Johnsson, Emma Dolderer, Jacob Karlsson, 
Kristoffer Filipsson, Miriam Lilja, Erik Palmgren, Marcus Silbo, Timothy Tréville, Agneta 
Kjaerbeck och Björn Tidland  
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Underskrifter 
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§ 671   
Jubileumsparken 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Linda Nygren och Jakob Andreasson från park- och naturförvaltningen lämnar en 
information under följande rubriker: 

• Bakgrund 
• Jubileumsparken 2023 
• Park deletapp 2023 
• Hamnbad 
• Café Fluss 
• Aktuell planering 
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§ 672   
Uppdaterad skatteprognos 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Magnus Andersson lämnar en information under följande rubriker: 

• Indikation på nämndernas ekonomiska resultat 
- Ekonomiskt resultat nämnder inom välfärd och utbildning 
- Ekonomiskt resultat övriga facknämnder 

• Förutsättningar för budget, komplettering den 26 augusti 2020 
- Uppdaterade ekonomiska förutsättningar 
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§ 673   
Information om lägesbilden avseende pågående händelse 
kopplad till gängkriminalitet 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Inrikesminister Mikael Damberg redogör för regeringens arbete mot gängkriminalitet 
samt kommande lagförslag i frågan. 

Erik Nord, polischef Storgöteborg och Jörgen Thorén från Polisen Storgöteborg ger en 
lägesbild över pågående händelse kopplad till gängkriminalitet och lämnar en information 
om bekräftade skjutningar i polisregion Väst från och med den 1 januari 2020 till  
den 31 augusti 2020 samt trender för åren 2011-2020. 

Lisa Pedersen från stadsdelsförvaltningen Angered ger en lägesbild över händelserna 
kopplade till gängkriminalitet. 
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§ 674   
Information om extra sammanträde med anledning av 
delårsrapport och budget  

Information 
Ordföranden Axel Josefson (M) uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett extra 
sammanträde hålls den 23 september 2020 för att behandla delårsrapport augusti 2020 för 
kommunledningen. Vidare informeras om att ytterligare ett extra sammanträde hålls  
den 4 november 2020 för att behandla budget 2021 och flerårsplaner 2022–2023. 
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§ 675   
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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§ 676 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 2020-06-23, antas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 198 till kommunfullmäktige 
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§ 677 1015/20 
Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § om lag om skydd mot olyckor, i enlighet med 
bilaga 1 i Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, antas. 

2. Taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara, i enlighet 
med bilaga 2 i Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, antas. 

3. Taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara, i 
enlighet med bilaga 3 i Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, 
antas. 

4. Taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor, i 
enlighet med bilaga 4 i Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, 
antas. 

5. Taxa för utlämnande av allmän handling, i enlighet med bilaga 5 i 
Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, antas. 

6. Taxebestämmelserna, i enlighet med bilaga 6 och 7 i Räddningstjänstförbundet 
StorGöteborgs tjänsteutlåtande, antas. 

7. Taxorna enligt beslutspunkt 1 - 4 gäller från och med 1 januari 2021 till och med 
31 december 2025, med den justering som sker enligt beslutspunkt 9 i 
Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande. 

8. Taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare. 
9. För varje avgiftsår ska Räddningstjänstförbundet StorGöteborg justera taxorna enligt 

beslutspunkt 1 - 4 enligt Sveriges kommuners och regioners (SKR) Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen 
publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar 
och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet 
ska gälla. Justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det 
år taxebeloppet ska gälla. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 199 till kommunfullmäktige 
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§ 678 1048/20 
Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juni 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 27 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 28 augusti 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 27 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 28 augusti 2020 samt avslag på tilläggsyrkande från MP och V  
den 27 augusti 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från MP och V den 27 augusti 2020 och tilläggsyrkande från SD  
den 28 augusti 2020. 

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. 

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 200 till kommunfullmäktige 
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§ 679 1079/20 
Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 september 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 
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§ 680 1078/20 
Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna 
Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 
- Biotech Center 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 september 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 
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§ 681 1004/20 
Hemställan från kretslopp och vattennämnden om utökad 
exploateringsbudget 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 2 september 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna avvikelsen för kretslopp- och vattennämnden i enlighet med nämndens 
hemställan och prognos utan någon förändring av budgeterade belopp.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 juni 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 2 september 2020. 
Yrkande från V och MP den 27 augusti 2020. 
Återremissyrkande från SD den 28 augusti 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
yrkande från M, L och C den 2 september 2020 och avslag på yrkande från V och MP 
den 27 augusti 2020 och återremissyrkande från SD den 28 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
SD den 28 augusti 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 27 augusti 2020 och 
avslag på yrkande från M, L och C den 2 september 2020. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på Daniel Bernmars yrkande och Emmyly 
Bönfors m fl yrkande och finner att Emmyly Bönfors m fl yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 september 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 201 till kommunfullmäktige 
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§ 682 1075/20 
Hemställan från Higab AB om investering i nytt magasin till 
kulturnämndens samlingar  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 september 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 juni 2020. 
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§ 683 1316/17 
Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan 
för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån 
Amanda-kommissionens rekommendationer  

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

Under aktivitet 3.4 utveckla arbetet inom myndighetsutövande socialtjänst på sida 26 
stryks meningen - ”Utredningar och insatser måste utgå från en helhetssyn, där olika 
maktordningar och perspektiv belyses såsom kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, sexuell 
läggning och eventuell funktionsnedsättning”, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
2019-04-10, om att stryka intersektionalitet ur planen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 625. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2020. 
Yrkande från SD den 14 augusti 2020. 
Yrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 1 september 2020. 
Återremissyrkande från MP och V den 1 september 2020. 
Återremissyrkande från S den 28 augusti 2020. 
Yttrande från S den 1 september 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från  
MP och V den 1 september 2020 och avslag på yrkande från SD den 14 augusti 2020 och 
yrkande från D, M, L och C den 1 september 2020. 

Helene Odenjung (L) och Martin Wannholt (D)  yrkar bifall till yrkande från  
D, M, L och C den 1 september 2020. Vidare yrkar Helene Odenjung (L) avslag på 
återremissyrkande från MP och V den 1 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 14 augusti 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande 
från S den 1 september 2020 och i andra hand bifall till yrkande från D, M, L och C  
den 1 september 2020. 
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§ 683 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels 
ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde. Omröstning begärs. 

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

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

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). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner Helene Odenjungs och Martin Wannholts 
yrkande och Jörgen Fogelklous yrkande och finner att Helene Odenjungs och Martin 
Wannholts yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i beslutet beträffande bifall till 
Helene Odenjungs och Martin Wannholts yrkande. 

Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Det är viktigt att få igenom 
planen. Mycket i handlingsplanen handlar om att säkerställa att det finns rutiner i mötet 
med hedersutsatta. Här har staden brustit, vilket resulterat i att utsatta barn och unga har 
ramlat mellan stolarna. Utgångspunkten är att respektive nämnd ska hantera 
finansieringen inom sin verksamhet, och vid behov får man ansöka om ytterligare 
resurser inom budgetprocessen. 

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 1 september 2020. 
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§ 683 forts 
Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 202 till kommunfullmäktige 
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§ 684 0959/20 
Farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs 
Hamn 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 22 juni 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsiktsförklaring del II mellan Göteborgs Hamn AB, Trafikverket och 
Sjöfartsverket, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
godkänns. 

2. Göteborgs Hamn AB får mandat att investera i och genomföra kajåtgärder, i enlighet 
med ansvarsfördelning i Avsiktsförklaring del II, till en kostnad av som mest 1 255 
mnkr i 2017 års prisnivå. 

3. Göteborgs Hamn AB får mandat att teckna Genomförandeavtal baserat på de villkor 
som slås fast i Avsiktsförklaring del II. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 626. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 juni 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 28 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 augusti 2020. 
Yttrande från D den 31 augusti 2020. 
Yttrande från S den 2 september 2020. 

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

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 28 augusti 2020 samt avslag på tilläggsyrkande från SD 
den 10 augusti 2020. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD den 10 augusti 2020 
och tilläggsyrkande från MP och V den 28 augusti 2020. 
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§ 684 forts 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

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

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), Hampus Magnusson (M), Jessica 
Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja i båda omröstningarna. 
 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 augusti 2020. 
 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 203 till kommunfullmäktige 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (58) 
   
   

§ 685 0845/20 
Godkännande av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild 
Koll2035 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Stadstrafikforum komplettera 
handlingsplanen med ytterligare förslag på möjliga externa finansieringslösningar för att 
kunna genomföra fler åtgärder i snabbare takt, än vad som ingår i den nu framtagna 
handlingsplanen. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 4 maj 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035 i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Medel från den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad ianspråktas maximalt 
upp till 100 mnkr (löpande prisnivå) för hållplatsförlängningar, varav stadens del av 
investeringen uppgår till maximalt 50 mnkr under förutsättning att regionfullmäktiges 
beslutar likalydande. 

3. Trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och bolag 
samt Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Mölndals stad och Partille kommun 
leda stadens arbete i det fortsatta genomförandet av handlingsplanen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 561 och den 19 augusti 2020, § 634. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 
Yrkande från SD den 12 juni 2020.  
Återremissyrkande från D den 17 juni 2020.  
Tilläggsyrkande från MP, V, M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 28 augusti 2020. 
Yttrande från S den 18 juni 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (58) 
   
   

§ 685 forts  
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP, V, M, L, C och S  
den 28 augusti 2020 samt avslag på återremissyrkande från D den 17 juni 2020 och 
yrkande från SD den 12 juni 2020.  

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från  
D den 17 juni 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 12 juni 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och 
dels ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkande från SD 
och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från MP, V, M, L, C och S. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 juni 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 augusti 2020. 

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 
Stadsledningskontoret 
Skrivelse nr 204 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (58) 
   
   

§ 686 0478/20 
Revidering av Göteborgs stads riktlinje avseende individuellt 
ekonomiskt bistånd  

Beslut 
Ärendet återremitteras i enlighet med yrkande från M, L och C: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på 
förtydligande samt skärpning av stadens bistånd till hyreskostnader för 
andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden i syfte att motverka svarthandel med 
hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av 
andrahandshyresgäster och inneboende. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 563 och den 19 augusti 2020, § 635. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 mars 2020. 
Yrkande från V och MP den 11 juni 2020. 
Yrkande från SD den 11 juni 2020. 
Återremissyrkande från D den 12 juni 2020. 
Återremissyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 
Återremissyrkande från S den 1 september 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från  
V och MP den 11 juni 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från S  
den 1 september 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
yrkande från D den 12 juni 2020 och i andra hand att ärendet ska återremitteras i enlighet 
med yrkande från M, L och C den 19 augusti 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från  
M, L och C den 19 augusti 2020 och avslag på yrkande från V och MP den 11 juni 2020, 
yrkande från SD den 11 juni 2020, återremissyrkande från D den 12 juni 2020 och 
återremissyrkande från S den 1 september 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (58) 
   
   

§ 686 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och 
dels ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera 
ärendet. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på återremissyrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet i enlighet med yrkande från M, L och C. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 augusti 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret – Återremiss  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (58) 
   
   

§ 687 0418/19 
Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till 
hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig 
finansieringsstrategi  

Beslut 
Ärendet återremitteras i enlighet med yrkande från M, S, V, L, MP och C: 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadsledningskontoret för att fortsatt utreda 
och föreslå en modell för att förbättra underlagen i syfte att öka möjligheten att politiskt 
kunna prioritera och allokera investeringsresurser, mellan och inom nämnder och 
verksamhetsområden utifrån den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 februari 2020, § 120, den 25 mars 2020, § 214, den 15 april 2020, § 334, 
den 6 maj 2020, § 413, den 20 maj 2020, § 464, den 17 juni 2020, § 570 och  
den 19 augusti 220, § 637. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 februari 2020. 
Yrkande från SD den 14 april 2020. 
Yrkande från M, S, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 28 augusti 2020. 
Yttrande från SD den 25 februari 2020. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 augusti 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret – Återremiss  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (58) 
   
   

§ 688   
Yrkande från V och MP angående ny ersättningsmodell i 
hemtjänsten 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 september 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 21 augusti 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (58) 
   
   

§ 689 0856/12 
Inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens 
samlingar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 september 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juli 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (58) 
   
   

§ 690 1000/16 
Försäljning av stiftelsen Mossbergs kvarstående mark i 
Alingsås 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stiftelsen Mossbergs avtal med köpare till fastigheterna Alingsås Västerbodarna 1:16, 
1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 enligt bilaga 2–6 till tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Stadsdirektören, eller den stadsdirektören utser, bemyndigas teckna köpebrev. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 juli 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stiftelsen Mossberg genom stadsledningskontoret 
Stadsdirektören 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (58) 
   
   

§ 691 0858/20 
Inriktning gällande uppdrag att skyndsamt utreda 
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och 
ungdomsvården i staden 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Inriktning för kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03, § 535 att skyndsamt utreda 
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden 
godkänns i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 augusti 2020. 
Yttrande från SD den 23 augusti 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 augusti 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (58) 
   
   

§ 692 1227/19 
Redovisning av uppdrag att utreda om den särskilda 
anställningstryggheten medfört undanträngningseffekter 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D den 14 augusti 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag från 2019-12-11 § 939, att utreda om den 
särskilda anställningstryggheten kopplad till Samverkan Göteborg enligt protokollsbilaga 
1 § 7 har medfört undanträngningseffekter där kvalificerade sökande trängs undan av ej 
kvalificerade medarbetare som omplaceras inom ramen för den särskilda 
anställningstryggheten antecknas och förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 646. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 juni 2020. 
Yrkande från D den 14 augusti 2020. 
Yrkande från SD den 10 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 2 september 2020. 
Yttrande från S den 17 augusti 2020. 
Yttrande från V den 1 september 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) 
yrkar bifall till yrkande från D den 14 augusti 2020. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V), 
Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD den 10 augusti 2020 
och tilläggsyrkande från M, L och C den 2 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 augusti 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från M, L och C den 2 september 2020 samt avslag på yrkande från  
D den 14 augusti 2020 och yrkande från SD den 10 augusti 2020. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (58) 
   
   

§ 692 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkandet från 
M, L och C.” 

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). 

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 17 augusti 2020. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 september 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 205 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (58) 
   
   

§ 693 0953/20 
Påverkansagenda Göteborgs Stad 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från M, L, C och S: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-11-06 § 826 till stadsledningskontoret att arbeta 
fram ett förslag till påverkansagenda från och med 2020 förklaras fullgjort. 

2. Påverkansagenda Göteborgs Stad, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, fastställs. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bevaka och vid behov föreslå ändringar i 
påverkansagendan. 

4. Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stadshus AB att i nära samarbete med 
stadsledningskontoret, med utgångspunkt från påverkansagendan och 
stadsledningskontorets synpunkter i tjänsteutlåtandet, arbeta fram ett förslag till 
organisering och lokalisering av stadens fortsatta omvärlds- och intressebevakning. 

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med stadens 
påverkansagenda inkludera Göteborgs Stads kontor i Bryssel (GEO) som en viktig 
del i arbetet.   

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 647. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juni 2020. 
Yrkande från SD den 14 augusti 2020. 
Yrkande från D den 28 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 
Yttrande från V och MP den 19 augusti 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på stadsledningskontorets 
förslag, yrkande från SD den 14 augusti 2020, yrkande från D den 28 augusti 2020 och 
tilläggsyrkande från M, L, C och S den 19 augusti 2020. 

Jonas Attenius (S) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från M, L, C och S den 19 augusti 2020 samt avslag på 
yrkande från D den 28 augusti 2020 och yrkande från SD den 14 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 14 augusti 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 28 augusti 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (58) 
   
   

§ 693 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena med undantag av 
tilläggsyrkandet från M, L, C och S och finner att Jonas Attenius och Helene Odenjungs 
yrkande bifallits. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 19 augusti 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 augusti 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 till förmån för 
eget yrkande. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Göteborgs Stadshus AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (58) 
   
   

§ 694   
Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor i stället för Martin Nilsson (MP) som 
avsagt sig 

Beslut 
Till ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Martin Nilsson (MP) 
för tiden till och med 2022 utses Sophia Nilsson (MP). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 649. 

Protokollsutdrag skickas till 
Sophia Nilsson 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (58) 
   
   

§ 695   
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 30 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 650. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (58) 
   
   

§ 696 1396/17 
Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på 
kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det 
ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och 
bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför 
avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag:  

1. Nulägesanalys och redovisning av det ekonomiska värdet för stadens samlade 
personalförmåner i enlighet med bilaga 1 tjänsteutlåtande utfärdat 2019-10-07 samt i 
enlighet med återremissen antecknas. 

2. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2020-02-05, § 75, att lägga 
fram ett förslag på hur och i vilken takt som harmonisering av det ekonomiska värdet 
gällande personalförmåner antecknas och remitteras i enlighet med återremissen.  

3. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08, § 297, att 
genomföra en nulägesanalys över stadens samlade personalförmåner samt att 
redovisa vilka personalförmåner som regleras i kollektivavtal och/eller lokala 
överenskommelser förklaras fullgjort, se bilaga 1 tjänsteutlåtande utfärdat  
2019-10-07. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 582 och den 19 augusti 2020, § 651.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2020. 
Yttrande från SD den 9 juni 2020. 
Yttrande från S, V och MP den 2 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 juni 2020. 

Representanterna från S, V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 2 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remitteras till stadens nämnder och bolag genom stadsledningskontoret 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (58) 
   
   

§ 697 1582/18 
Övertagande av förvaltning naturreservat Änggårdsbergen – 
ekonomisk kompensation  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-03-27 § 216 till stadsledningskontoret att 
presentera ett finansieringsförslag för övertagande av förvaltningsansvaret, förklaras 
fullgjort. 

2. Länsstyrelsens förslag om övertagande av förvaltningsansvar för naturreservat 
Änggårdsbergen från Västra Götalandsregionen avstyrks. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 588 och den 19 augusti 2020, § 653. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2020.  
Yrkande från SD den 12 juni 2020. 
Återremissyrkande från MP den 14 augusti 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 12 juni 2020 och 
återremissyrkande från MP den 14 augusti 2020. 

Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet 
med yrkande från MP den 14 augusti 2020. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på 
stadsledningskontorets förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 12 juni 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på bifall respektive avslag på 
återremissyrkandet från MP och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (58) 
   
   

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), 
Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (3). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med nio röster mot tre att avslå återremissyrkandet från MP 
och härmed avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet 
från SD och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Park- och naturnämnden 
Västra Götalandsregionen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (58) 
   
   

§ 698   
Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa 
Sorvoja (D) som avsagt sig 

Beslut 
Till representant  i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) för tiden till och med 
2022 utses Jan Jörnmark (D). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 februari 2020, § 82, den 26 februari 2020, § 141, den 11 mars 2020, § 184, 
den 25 mars 2020, § 24, den 15 april 2020 § 345, den 6 maj 2020, § 427, den 20 maj 2020, 
§ 479, den 3 juni 2020, § 532, den 17 juni 2020, § 592 och den 19 augusti 2020, § 654. 

Protokollsutdrag skickas till 
Jan Jörnmark 
Sverigefinska rådet 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (58) 
   
   

§ 699   
Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs 
Jubileumsprojekt  

Beslut 
Yrkandet från D den 17 juni 2020 avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 602 och den 19 augusti 2020, § 654. 

Handlingar 
Yrkande från D den 17 juni 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 september 2020. 
Yttrande från S den 2 september 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 17 juni 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till beslutssatserna i yrkande från D den 17 juni 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från D den 17 juni 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från D den 17 juni 2020 med hänvisning 
till yttrandet från M, L, C och KD den 2 september 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från D den 17 juni 2020 med hänvisning till 
yttrandet från S den 2 september 2020. 

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

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

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (58) 
   
   

§ 699 forts  
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 2 september 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (58) 
   
   

§ 700   
Yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen 
att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans 
(Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg 

Beslut 
Yrkandet från SD den 24 juni 2020 avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 657. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 24 juni 2020. 
Yrkande från M, L, C, MP och V samt särskilt yttrande från KD den 26 augusti 2020. 
Yrkande från D och S den 1 september 2020. 
Yttrande från SD den 10 augusti 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, MP och V  
den 26 augusti 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D och S den 1 september 2020. 

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

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från D och S den 1 september 2020. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag om att ställa propositioner på 
bifall respektive avslag på yrkandet från SD. 

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 augusti 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 augusti 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (58) 
   
   

§ 701   
Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående tillåt 
samåkning på ”nya” 158:an 

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

1. Göteborgs Stads ställningstagande angående projekt väg 158 Säröleden  
(Hovåsmotet-Brottkärrsmotet) fastställs till att alla målen för projektet, däribland 
”Förbättrad kösituation för biltrafik” (enligt Trafikverkets Vägplan 2018-02-18), 
måste uppnås. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillskriva Trafikverket gällande  
Göteborgs Stads ställningstagande, samt bjuda in Trafikverket till kommunstyrelsen 
för att redovisa olika lösningsalternativ för att säkerställa samtliga projektmål. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 658. 

Handlingar 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 
Yrkande från MP och V den 28 augusti 2020. 
Yrkande från D, S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 2 september 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 24 augusti 2020. 

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt (D), Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S)  
yrkar bifall till yrkande från D, S, M, L och C den 2 september 2020. Vidare yrkar Blerta  
Hoti (S) avslag på tilläggsyrkande från SD den 24 augusti 2020 och yrkande från MP och V  
den 28 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 24 augusti 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 28 augusti 2020. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 24 augusti 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på yrkandet från D, S, M, L och C 
samt yrkandet från MP och V och finner att yrkandet från D, S, M, L och C bifallits. 
Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (58) 
   
   

§ 701 forts  
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från D, S, M, L och C och Nej 
för bifall till yrkandet från MP och V.” 

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

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

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (58) 
   
   

§ 702   
Yrkande från SD angående hemställan till regeringen om 
ändrade knivlagar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 september 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 26 augusti 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (58) 
   
   

§ 703   
Yrkande från SD angående information till kommunstyrelsen 
om en ökad gängkriminalitet i Göteborg samt 
socialförvaltningens arbetssätt vid skydd av unga vittnen 

Beslut 
Yrkandet från SD den 26 augusti 2020 återtas. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 26 augusti 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 september 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att yrkandet från SD den 26 augusti 2020 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (58) 
   
   

§ 704 0506/20 
Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) och Jörgen Fogelklou 
(SD) om att utreda införandet av en kulturarvsgaranti 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Rasmus Ragnarsson och Jörgen Fogelklou väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 augusti 2020. 
Yrkande från S den 28 augusti 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till 
kulturnämndens yttrande. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar bifall till yrkande från S 
den 28 augusti 2020 om att avstyrka motionen. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 206 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (58) 
   
   

§ 705 0305/20 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria 
söndagar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 augusti 2020. 
Yrkande från V och MP den 25 augusti 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 september 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 25 augusti 2020 om att 
tillstyrka motionen. 

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

Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att 
motionen ska avstyrkas. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 
yrkandet från MP och V och finner att det avslagits. Kommunstyrelsen har härmed 
beslutat att avstyrka motionen. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 2 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 207 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (58) 
   
   

§ 706 0421/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad som 
område ska undantas från asylsökandes möjligheter att få 
dagsersättning för att bo i eget boende 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 september 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juni 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 september 2020. 
Yttrande från S den 2 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (58) 
   
   

§ 707 0511/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) 
om att utreda införandet av etableringslån 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 660. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 maj 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 september 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1).  

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 september 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (58) 
   
   

§ 707 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 208 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (58) 
   
   

§ 708 0512/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och 
avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 606 och den 19 augusti 2020, § 663.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
Yrkande från D den 16 juni 2020. 
Yttrande från M, L, C, S och KD den den 14 augusti 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (58) 
   
   

§ 709 1011/20 
Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En 
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem  
(SOU 2020:19) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Socialdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 juli 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 209 till Socialdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (58) 
   
   

§ 710 0977/20 
Remiss från Socialdepartementet - Tillsammans för en 
välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 
(SOU 2020:24) 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 september 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 juli 2020. 
Yrkande från V och MP den 28 augusti 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (58) 
   
   

§ 711 1067/20 
Göteborgsförslag [3122] för beslut - Skapa EN organisation 
med totalansvar för stadsrenhållningen 

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

1. Kommunstyrelsen antecknar Göteborgsförslag nr 3122 som bereds vidare med 
följande beslutssatser: 

2. Stadsledningskontoret ska tillsammans andra relevanta nämnder och bolag utreda 
möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden. 
Utredningen ska inventera stadens avtal med entreprenörer och översiktligt granska 
samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag. Syftet är att stärka 
förutsättningarna för en framtida omorganisation mot bakgrund av 
facknämndsutredningen. 

3. Utredningen ska senast återrapporteras i januari 2021. 

Handlingar 
Göteborgsförslag nr 3122 den 10 augusti 2020. 
Yrkande från MP och V den 27 augusti 2020. 
Yrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD den 28 augusti 2020. 
Yttrande från SD den 2 september 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 27 augusti 2020. 

Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S), Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) 
yrkar bifall till yrkande från M, L, C, S och D den 28 augusti 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 september 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (58) 
   
   

§ 711 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Förslagsställaren – Göteborgsförslag 3122 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 
Park- och naturnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (58) 
   
   

§ 712   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (58) 
   
   

§ 713 1082/11 
Hemställan från Göteborg & Co AB om ställningstagande 
avseende firandet av Göteborgs 400-årsjubileum med 
anledning av covid-19  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S, V och MP den 2 september 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifalla hemställan från Göteborg & Co AB avseende firandet av Göteborgs  
400-årsjubileum med anledning av Covid-19. 

2. Firandet ska fortsatt hållas inom den angivna ramen på 100 mkr. 

Handlingar 
Protokollsutdrag med hemställan från Göteborg & Co AB den 21 augusti 2020, § 104. 
Yrkande från M, L, C, S, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 2 september 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, S, V och MP  
den 2 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet 
den 16 september 2020. 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla yrkandet från M, L, C, S, V och MP. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 september 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 210 till kommunfullmäktige 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (58) 
   
   

§ 714  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
2. Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021 – 2023, komplettering i augusti 2020 
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