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Tid: 09:30–12:25  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 1013-1071 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), via  Teams: Blerta Hoti (S), Helene 
Odenjung (L), Martin Wannholt (D), jäv § 1021, Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Henrik Munck (D), § 1021, via Teams 

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: Lina Isaksson, Mathias Sköld 
Via Teams, §§ 1013-1014: Jonas Kinnander, Erica Farberger, Tina Liljedahl Scheel, Lisbeth 
Nilsson, Anna Skrapste, Anna-Klara Behlin, Dan-Ove Marcelind, Caroline Karlsson, Emma 
Dolderer, Frida Tall, Gabriella Toftered, Johan Svensson,  Josef Akar, Klara Holmin, Klas 
Eriksson, Kristoffer Filipsson, Marcus Silbo, Martin Jordö, Pär Gustafsson, Stina Svensson, 
Timothy Treville, Veronica Öjeskär, Alice Vernersson, Ann Catrine Fogelgren, Annika 
Westh, Björn Tidland, Agneta Kjaerbeck, Carina Bulic, Elisabeth Hulter, Gustav Öberg, 
Jennifer Hankins, Jesper Hallén, Jeta Ibishi, Johannes Hulter, Louise Isberg, Marie 
Brynolfsson, Max Reijer, Olle Johnsson, Rasmus Loberg, Ruben Malmström, Sofie 
Löwenmark, Susanne Wirdemo, Yvonne Lundberg, Babbs Edberg, Camilla Blomqvist,  
Gitte Caous, Gunilla Dörner Buskas 
Via Teams, §§ 1015-1071: Anna Skrapste, Christina Terfors, Dan-Ove Marcelind, Johan 
Svensson, Johannes Hulter, Josef Akar, Kristoffer Filipsson, Martin Jordö, Pär Gustafsson, 
Ruben Malmström, Stina Svensson, Susanne Wirdemo, Timothy Treville, Yvonne Lundberg 
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§ 1013   
Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Babbs Edberg, stadsdelsdirektör Centrum, lämnar en information under följande rubriker: 

• Styrning, ledning och samordning inom ÄVO (Göteborgs Stads äldre samt vård- och 
omsorgsnämnd)   

• ÄVO Covid – krisledning 
• ÄVO Covidstab 
• Uppföljning av Covid-19 per stadsområde 

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

• Covid organisation 2021 – FFS (Förvaltningen för funktionsstöd) 
• Insamling uppgifter 
• Vad ska rapporteras in? 
• Ledning och kommunikation 
• Central organisering 
• Rapportering 

Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Organisation och socialförvaltningen 
• Samtliga socialförvaltningar – ledning styrning och analys – kommunikation 
• Samtliga socialförvaltningar – alla avdelningar 
• Samtliga socialförvaltningar – stadsområde välfärd och fritid 
• Socialförvaltningen Sydväst – boende och hemlöshet 
• Hantering av Covid-frågor – särskilda uppdrag 
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§ 1014   
Redovisning av organisation och arbetssätt avseende MR 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Gunilla Dörner Buskas lämnar en information under följande rubriker: 

• Yrkande och bakgrund 
• Vad inbegriper stadens arbete med MR (mänskliga rättigheter)? 
• Aktuell prioritering och riktning 
• Stadsledningskontorets roll i arbetet med MR 
• Stadsledningskontorets nya organisation 
• Utveckling och anpassning ny organisation 
• Utveckling och anpassning ny nämndorganisation 
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§ 1015   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Martin Wannholt (D) anmäler jäv under ärendet 2.1.6 på föredragningslistan, Antagande 
av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg,  
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§ 1016 1429/18 
Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder i planering av 
stadsmiljöer  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2018-08-22 § 676 till stadsledningskontoret att tillsammans 
med trafiknämnden och byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för säkerhetsåtgärder i 
planering av stadsmiljöer, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer, i enlighet med 
bilaga 13 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets i tjänsteutlåtande den 13 november 2020. 
Yrkande från SD den 4 december 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 4 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 december 2020. 

Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från V och MP den 4 december 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande från V och MP den 4 december 2020 
och avslag på yrkande från SD den 4 december 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från SD den 4 december 2020 och tilläggsyrkande från V och MP  
den 4 december 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från  
V och MP och finner att det egna m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets 
förslag bifallits. Omröstning begärs. 
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§ 1016 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons m.fl. yrkande om bifall 
till stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

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

Helene Odenjung (L), 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). 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 294 till kommunfullmäktige 
Trafiknämnden 
Byggnadsnämnden 
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§ 1017 1432/20 
Revidering av del av taxa för brandskyddskontroll  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förslag till förändrad formulering i Taxan för 
brandskyddskontroll, avgift för ombokning, godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 295 till kommunfullmäktige 
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§ 1018 1431/20 
Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och 
rengöring 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1 till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs handlingar, med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor, antas. 

2. Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2 till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs handlingar, med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor, 
antas. 

3. Taxan i enlighet med beslutspunkt 1 i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
protokoll, gäller från och med den 1 januari 2022, med den justering som sker enligt 
beslutspunkt 6. 

4. Fristerna i enlighet med beslutspunkt 2 i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
protokoll, gäller från och med den 1 januari 2022. 

5. Taxans basår är 2019. 
6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan i 

beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i 
enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022 
årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (cirkulär 2002:83) 
som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 296 till kommunfullmäktige 
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§ 1019 0403/19 
Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom 
äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett 
kompensationssystem när det brister 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 augusti 2019, reviderat den 2 november 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 4 december 2020. 
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§ 1020 1453/20 
Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk 
åtgärdsplan för Älvstaden  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2020. 
Yrkande från SD den 4 december 2020. 
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§ 1021 1377/20 
Antagande av detaljplan för Universitetet vid 
Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg, 
upprättad den 2019-05-21 och reviderad den 2020-09-24, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 952. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 20 november 2020. 
Yrkande från D den 4 december 2020. 
Återremissyrkande från S den 9 december 2020. 
Yttrande från D den 4 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 20 november 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från S 
den 9 december 2020. 

Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 20 november 2020, 
yrkande från D den 4 december 2020 och återremissyrkande från S den 9 december 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 4 december 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från S och finner att det avslagits. Kommunstyrelsen beslutar därmed att avgöra ärendet 
vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Karin 
Pleijels och det egna yrkandet bifallits. 
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§ 1021 forts 
Protokollsanteckningar 
Martin Wannholt (D) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 december 2020. 

Reservationer 
Jessica Blixt (D) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (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 
Skrivelse nr 297 till kommunfullmäktige 
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§ 1022 1371/20 
Genomförandeavtal avseende detaljplan för Västlänken 
station Centralen med omgivning inom stadsdelen 
Gullbergsvass i Göteborg 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Genomförandeavtalet mellan Göteborgs Stad och Trafikverket avseende detaljplan för 
Västlänken station Centralen med omgivning, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 954. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 20 november 2020. 
Återremissyrkande från D den 4 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 20 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande  
från D den 4 december 2020. 

Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) 
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD  
den 20 november 2020 och återremissyrkande från D den 4 december 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från D och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 
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§ 1022 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från D.” 

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med tio röster mot två att avslå återremissyrkandet från D och 
därmed avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Blerta 
Hotis m.fl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Blerta Hotis m.fl. yrkande och Nej för 
bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

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

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 
Skrivelse nr 298 till kommunfullmäktige 
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§ 1023 1416/20 
Antagande av detaljplan för Västlänken station Centralen 
med omgivning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning inom stadsdelen 
Gullbergsvass i Göteborg, upprättad 2018-12-20 och reviderad 2020-10-20, antas.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 953. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 20 november 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 20 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 20 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på detaljplanen. 

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

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 
Skrivelse nr 299 till kommunfullmäktige 
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§ 1024 1192/18 
Göteborgs Stads Avfallsplan för 2021-2030  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C, S, MP, V och D den 4 december 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Den regionala avfallsplanen med tillhörande lokal bilaga för Göteborgs Stad, bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas som avfallsplan 2021–2030 för 
Göteborgs Stad, med undantag av förslaget om ett lokalt delmål om engångsartiklar 
med tidigare målår.   

2. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att ansvara för stadens samlade 
uppföljning av planen gentemot Göteborgsregionens kommunalförbund och att 
vartannat år återrapportera till kommunfullmäktige.   

3. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att samordna genomförandet av 
avfallsplanen.  

4. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att göra en översyn av avfallsstrategiskt 
program med syfte att det ska upphöra.   

5. Följande mål i den lokala bilagan tillhörande avfallsplanen ”Mängden engångsartiklar 
i kommunens verksamheter ska minska med 50 %” korrigeras till ”Mängden 
engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska med 50 % från år 2019 till år 
2025”.  

6. Kretslopp och vattennämnden få i uppdrag att under 2021 påbörja utredning där 
möjligheten att infoga mål och åtgärder, i den lokala bilagan för Göteborgs Stad, 
gällande farligt avfall, deponier och masshantering ska undersökas. I utredningen ska 
det framgå vilka konsekvenser det får ur de tre hållbarhetsperspektiven.  

7. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att ta fram förslag på nya och 
kostnadsberäknade åtgärder och aktiviteter för ökad måluppfyllelse som kan 
inkluderas i ordinarie uppföljning, arbetet ska påbörjas under 2021.   

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder tillvarata goda 
arbetssätt och rutiner från ”Skrota skräpet” i det ordinarie arbetet.   

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 955. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, S, MP, V och D samt särskilt yttrande från KD  
den 4 december 2020. 
Yttrande från SD den 20 november 2020. 
Yttrande från V och MP den 8 december 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 18 (84) 
   
   

§ 1024 forts 
Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 november 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 december 2020. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 300 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (84) 
   
   

§ 1025 1343/20 
Redovisning av uppdrag hur stadens uppvärmning kan 
ställas om till förnyelsebart  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker del av stadsledningskontorets förslag och yrkande från  
D, M, L och C den 9 december 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 7 till Göteborg Energi AB och 
Förvaltnings AB Framtiden att senast nio månader efter beslut återkomma till 
kommunfullmäktige med redovisning av vilka åtgärder bolagen gemensamt kan vidta 
för att energi- och effekteffektivisera, förklaras fullgjort. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 7 till Göteborg Energi AB återremitteras 
för kompletterande av utredning gällande den potential som föreligger gällande 
energi- respektive effekteffektivisering till år 2030. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 958. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2020. 
Yrkande från SD den 20 november 2020. 
Tilläggsyrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 4 december 2020. 
Yttrande från S den 24 november 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (84) 
   
   

§ 1025 forts 
Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tilläggsyrkande från D, M, L och C  
den 9 december 2020. 

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

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från D, M, L och C den 9 december 2020 samt avslag på yrkande från SD  
den 20 november 2020 och tilläggsyrkande från MP och V den 4 december 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 4 december 2020 samt avslag på yrkande från SD den 20 november 2020. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från  
D, M, L och C den 9 december 2020 samt avslag på yrkande från SD  
den 20 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på stadsledningskontorets 
förslag och yrkandet från SD och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

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.” 

Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly 
Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (5). 

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och Jonas 
Attenius (S) avstår från att rösta (5). 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (84) 
   
   

§ 1025 forts 
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 9 december 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 24 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 301 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (84) 
   
   

§ 1026 0632/19 
Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 
2021-2024 

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från M, L, C, V och MP: 

1. Indikatorerna i handlingsplanen för Åldervänliga Göteborg 2021-2024 ska justeras så 
att de återger effekterna av de genom planen initierade aktiviteterna på ett relevant 
och trovärdigt sätt, och där den insamlade datans osäkerhetsfaktorer är rimliga. 
Indikatorerna ska mäta effekten av aktiviteterna utan att leda till kraftigt ökad 
administration. Om dessa kriterier inte kan uppfyllas ska indikatorn tas bort ur 
handlingsplanen. Denna justering ska göras skyndsamt, så att handlingsplanen ska 
kunna antas i början av 2021. 

2. Handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg ska kompletteras med tydligare 
ansvarsfördelning och samordning, för att öka sannolikheten att de i handlingsplanen 
initierade aktiviteterna genomförs på ett ändamålsenligt sätt och minska risken att 
genomförande prioriteras ner. Exempelvis så behöver ansvaret för punkt 2.1 och 2.2 
förtydligas så att det framgår att det är Fastighetsnämnden som är ansvarig för 
aktiviteterna, eftersom de har bostadsförsörjningsansvaret. Denna komplettering ska 
göras skyndsamt, så att handlingsplanen ska kunna antas i början av 2021. 

3. Handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg förtydligas i fokusområde 3 för att 
förstärka synen att seniorer är en resurs, en stärkande samhällskraft. 

Tidigare behandling 
Bordlagd den 25 november 2020, § 960. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2020.  
Återremissyrkande från SD den 20 november 2020. 
Återremissyrkande från M, L, C, V och MP samt särskilt yttrande från KD  
den 4 december 2020. 
Yttrande från MP och V den 9 december 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (84) 
   
   

§ 1026 forts 
Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från SD  
den 20 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar att 
ärendet ska återremitteras enligt yrkande från M, L, C, V och MP den 4 december 2020. 
Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) avslag på återremissyrkande 
från SD den 20 november 2020. 

Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på återremissyrkande från SD den 20 november 2020 och 
återremissyrkande från M, L, C, V och MP den 4 december 2020. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på 
återremissyrkande från M, L, C, V och MP och finner att det bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 december 200. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande från den 9 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (84) 
   
   

§ 1027 0838/19 
Redovisning av uppdrag att utreda avtal och placering för ett 
regionalt stödcentrum för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck  

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från M, L, C och D: 

Ärendet återremitteras för att tydliggöra gränssnittet mellan regionalt stödcentrum och 
resursteam heder.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 962. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2020.  
Återremissyrkande från MP, V och S den 17 november 2020.  
Återremissyrkande från M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 
Yttrande från MP och V den 8 december 2020. 
Yttrande från D den 8 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 

Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från MP, V och S den 17 november 2020 och avslag på 
återremissyrkande från M, L, C och D den 9 december 2020 och tilläggsyrkande från SD 
den 20 november 2020. 

Martin Wannholt (D) och Helene Odenjung (L) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från M, L, C och D den 9 december 2020. Vidare yrkar Helene Odenjung (L) 
avslag på återremissyrkande från MP, V och S den 17 november 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena med undantag av 
tilläggsyrkandet från SD och finner att Martin Wannholts och Helene Odenjungs yrkande 
om återremiss enligt yrkande M, L, C och D bifallits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (84) 
   
   

§ 1027 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Helene Odenjungs 
yrkande om återremiss enligt yrkande från M, L, C och D och Nej för bifall till Karin 
Pleijels m.fl. yrkande om återremiss enligt yrkande från MP, V och S.” 

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), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Martin Wannholts 
och Helene Odenjungs yrkande och därmed att återremittera ärendet enligt yrkande från 
M, L, C och D. 

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 9 december 2020. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 december 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från D  
den 8 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (84) 
   
   

§ 1028 0693/20 
Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i 
sammanträden på distans 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från MP, V, S, D, M, L och C den 4 december 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Möjligheten för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt krisledningsnämnden att delta vid sammanträden på distans i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2020, § 10, förlängs till och med  
den 30 juni 2021.  

2. Tilläggen i kommunfullmäktiges arbetsordning 9 §, likalydande kapitel 3 i 
reglementena för kommunstyrelsens och stadens nämnder § 9 samt 
krisledningsnämndens reglemente § 4 förlängs att gälla till och med den 30 juni 2021.  

3. Kommunstyrelsen säkerställer att samtliga politiska sekreterare kan delta på distans 
vid kommunstyrelsens sammanträden snarast, dock senast i december 2020.  

4. Kommunstyrelsen säkerställer att gruppledarna för samtliga partier i 
kommunfullmäktige snarast kan delta på distans vid kommunstyrelsens 
sammanträden, och informeras löpande om läget gällande Covid-19 i stadens 
verksamheter.  

5. Ledamöter och ersättare, i samtliga nämnder och bolag rekommenderas delta på 
distans vid samtliga sammanträden, dock ska ordförande samt justerare av protokollet 
närvara fysiskt.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 december 2020, § 963. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 25 november 2020.  
Tilläggsyrkande från MP, V, S, D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD  
den 4 december 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (84) 
   
   

§ 1028 forts 
Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP, V, S, D, M, L och C  
den 4 december 2020 samt avslag på yrkande från SD den 25 november 2020. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
MP, V, S, D, M, L och C och finner att det egna yrkandet om bifall till 
stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 december 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 302 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (84) 
   
   

§ 1029 0693/20 
Utvidgning av möjligheterna att delta på distans till att även 
omfatta utskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämndernas utskott får, när särskilda skäl föreligger, hålla utskottssammanträden 
med ledamöter deltagande på distans. Ett tillägg görs i det gemensamma och 
likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder i det 
sista stycket i § 9 enligt vad som framgår av bilaga 1 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

2. Tillägget i likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsens och stadens 
nämnder § 9 gäller till och med den 30 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 964. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 303 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (84) 
   
   

§ 1030 0837/20 
Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från S: 

1. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan för 2021, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera det pågående arbetet med 
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 med en översyn av 
befintliga styrande dokument kopplat till stadens lokalförsörjning i enlighet med 
stadsledningskontoret tjänsteutlåtande. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten effektivisera kostnader och 
öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen genom att även ha kontor, bostäder 
och/eller verksamhetslokaler i samma byggnad som skola, förskola eller andra 
offentliga lokaler. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att modellera skillnaden i driftkostnad för olika 
storlekar på skola, förskola, jämfört med markpris/markutnyttjande för den samma i 
olika lägen i staden och vilka jämvikter som finns. 

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att konvertera befintliga 
lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden samt 
trafiknämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av vägledningen för trafikbuller 
i planeringen så att den också omfattar buller vid förskolor och grundskolor i enlighet 
med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Lokalnämnden får i uppdrag att ta fram och redovisa en långsiktig fastighetsplanering 
i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 965. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2020.  
Yrkande från SD den 1 december 2020. 
Tilläggsyrkande från S den 25 november 2020.  
Yttrande från MP och V den 24 november 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (84) 
   
   

§ 1030 forts 
Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 1 december 2020. 

Jonas Attenius (S), ordföranden Axel Josefson (M), Karin Pleijel (MP) och Daniel 
Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S 
den 25 november 2020 samt avslag på yrkande från SD den 1 december 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från S 
och finner att Jonas Attenius m.fl. yrkande bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från S. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 24 november 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 304 till kommunfullmäktige 
Styrande dokument 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (84) 
   
   

§ 1031   
Yrkande från SD angående Lorensbergsteatern 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 967. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 25 november 2020.  
Yttrande från S den 25 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 25 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 25 november 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

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

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

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

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

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 25 november 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 december 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (84) 
   
   

§ 1031 forts   
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (84) 
   
   

§ 1032 0341/20 
Redovisning av uppdrag att se över verksamhet och 
inriktning för stadens internationella omvärlds- och 
intressebevakning  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 januari 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 november 2020, § 903 och den 25 november 2020, § 969. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2020.  
Yrkande från V och MP den 6 november 2020.  
Yrkande från SD den 6 november 2020.  
Yrkande från D den 25 november 2020.  
Yttrande från S den 25 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (84) 
   
   

§ 1033 0407/19 
Redovisning av uppdrag att utreda det framtida 
huvudmannaskapet för Stora Teatern 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S och D den 20 november 2020 med viss 
justering och med tillägg enligt yrkande från M, L och C den 9 december 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från 
kulturnämnden. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till beslut om 
hur Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten samt hyressubventionen för 
det fria kulturlivet ska kunna följa med Stora Teatern vid överföring till Göteborgs 
Stadsteater AB. 

3. Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att föreslå revideringar på 
ägardirektivet för Göteborgs Stadsteater AB med avseende på överföring av  
Stora Teatern. 

4. Erforderliga beslut angående finansiering sker i ordinarie budgetprocess. 
5. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2019 till Göteborgs 

Stadshus AB, att i samverkan med kommunstyrelsen utreda det framtida 
huvudmannaskapet för Stora Teatern, antecknas och förklaras fullgjort. 

6. Kulturnämnden får i uppdrag att beräkna de kostnader/intäkter som kan härledas till 
Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 865, den 11 november 2020, § 913 och  
den 25 november 2020, § 971. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 september 2020.  
Yrkande från S och D den 20 november 2020. 
Yrkande från SD den 9 december 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020.  
Yttrande från V och MP den 24 november 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (84) 
   
   

§ 1033 forts 
Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 9 december 2020. 

Jonas Attenius (S), ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall 
till yrkande från S och D den 20 november 2020 med föreslagen justering från Helene 
Odenjung (L) och tilläggsyrkande från M, L och C den 9 december 2020 samt avslag på 
yrkande från SD den 9 december 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar att orden förslag till i punkt 2 i yrkande från S och D  
den 20 november 2020 läggs till. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från S och D den 20 november 2020, yrkande från SD den 9 december 2020 och 
tilläggsyrkande från M, L och C den 9 december 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från  
M, L och C och finner att Jonas Attenius m.fl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. 
Ordföranden antecknar Jonas Attenius m.fl. yrkande som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Daniel Bernmars yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Jonas Attenius m.fl. yrkande och Nej för 
bifall till Daniel Bernmars yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (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). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (84) 
   
   

§ 1033 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 24 november 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 305 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (84) 
   
   

§ 1034   
Yrkande från MP och V angående förändring av stadens 
organisation gällande stadsplanering  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 januari 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 972. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 18 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (84) 
   
   

§ 1035   
Yrkande från SD om att återinföra avgiftsfri förskola under 
veckorna 28-31 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 973. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 18 november 2020. 
Yrkande från S den 4 december 2020. 
Yrkande från D den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 november 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 4 december 2020 och avslag på 
yrkande från SD den 18 november 2020 och yrkande från D den 9 december 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 november 2020, yrkande 
från S den 4 december 2020 och yrkande från D den 9 december 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 9 december 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 november 2020. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från S samt Daniel 
Bernmars yrkande behandlas som ett yrkande då båda föreslår avslag på yrkande från SD. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet 
från SD avslagits. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (84) 
   
   

§ 1036   
Yrkande från V, MP och S om uppsökande ungdomsarbete i 
samarbete med föreningslivet 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V, MP och S den 18 november 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

De nya socialnämnderna får i uppdrag att, i samarbete med idrotts- och 
föreningsnämnden, skyndsamt förstärka det uppsökande arbetet gentemot barn och 
ungdomar genom samverkan med föreningslivet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 975. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 18 november 2020. 
Yrkande från SD den 1 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 1 december 2020. 

Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
V, MP och S den 18 november 2020. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 306 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (84) 
   
   

§ 1037   
Yrkande från SD angående bevara en publik caféverksamhet i 
Guldhedstornet 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 976. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 18 november 2020.  
Yttrande från S den 24 november 2020. 
Yttrande från D den 8 december 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 november 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 november 2020 med hänvisning 
till yttrandet från S den 24 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 november 2020 med 
hänvisning till yttrandet från D den 8 december 2020. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (84) 
   
   

§ 1037 forts   
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 24 november 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 december 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 december 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (84) 
   
   

§ 1038   
Yrkande från SD om att säkerställa att stadsplanering och 
bebyggelse i Göteborgs stad återgår till att i betydligt större 
grad utformas utifrån traditionell arkitektur och 
arkitektoniska värderingar 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 977. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 18 november 2020.  
Yttrande från S den 25 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 november 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 november 2020 med 
hänvisning till tidigare lagd motion. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (84) 
   
   

§ 1038 forts   
Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Demokraterna hänvisar till 
sin motion gällande att införa ett skönhetsråd i Göteborg. 

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 25 november 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 december 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (84) 
   
   

§ 1039   
Yrkande från S och D angående mindre språkförbistring och 
högre språkkompetens i välfärdsverksamheterna 

Beslut 
Yrkandet från S och D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 978. 

Handlingar 
Yrkande från S och D den 25 november 2020.  
Yrkande från SD den 20 november 2020.  
Tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 20 november 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D  
den 25 november 2020. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från SD  
den 20 november 2020 och tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 20 november 2020, yrkande 
från S och D den 25 november 2020 och tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 20 november 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från SD 
och finner att det egna och Daniel Bernmars yrkande om avslag på yrkandet från S och D 
bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna och Daniel Bernmars 
yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner 
på återstående yrkanden och finner att Jonas Attenius och Martin Wannholts yrkande om 
bifall till yrkandet från S och D antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (84) 
   
   

§ 1039 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkande från S och D.” 

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

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

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

Kommunstyrelsen konstaterar härmed att tilläggsyrkandet från SD har fallit. 

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 9 december 2020. 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (84) 
   
   

§ 1040   
Yrkande från S och D angående kompletterande åtgärder för 
att bekämpa pandemin 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 979. 

Handlingar 
Yrkande från S och D den 25 november 2020. 
Yrkande från SD den 25 november 2020. 
Yrkande från MP, V, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 4 december 2020. 
Yrkande från M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 4 december 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (84) 
   
   

§ 1041   
Yrkande från D och S angående förstärkning av 
förskolenämndens ekonomi 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2000, § 1010. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 4 december 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 4 december 2020. 
Yrkande från V och MP den 4 december 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 4 december 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet 
den 16 december 2020. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

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

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

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

Kommunstyrelsen beslutar med sju röster mot sex att bordlägga ärendet. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (84) 
   
   

§ 1041 forts   
Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar följande till protokollet: För att säkra förskolans 
finansiering inför budgetbeslut i förskolenämnden 16 december så var det angeläget att 
fatta beslut om detta yrkande från D och S på kommunstyrelsen 9 december. Alliansen 
valde dock att bordlägga ärendet med stöd från V och MP. 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (84) 
   
   

§ 1042   
Yrkande från D angående utökat tillstånd för 
utskänkningstillstånd/catering för alkohol – tillstånd att 
servera alkohol även vid hemleverans av mat  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 9 december 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Yrkandet från D avslås. 
2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda frågan angående utökat tillstånd 

för utskänkningstillstånd/catering för alkohol samt tillstånd att servera alkohol även 
vid hemleverans av mat. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 1011. 

Handlingar 
Yrkande från D den 25 november 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 
Yttrande från SD den 7 december 2020. 
Yttrande från S den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) yrkar avslag på yrkande från D den 25 november 2020 och yrkande 
från M, L och C den 9 december 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D  
den 25 november 2020. 

Emmyly Bönfors (C) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 9 december 2020. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från D  
den 25 november 2020. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (84) 
   
   

§ 1042 forts   
Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 december 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 307 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (84) 
   
   

§ 1043   
Yrkande från V om att frysa hyrorna i allmännyttan med 
anledning av Coronaviruset  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V den 26 november 2020. 
Yttrande från S och MP den 9 december 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (84) 
   
   

§ 1044   
Yrkande från SD om att beställa en opinionsundersökning av 
en extern part med uppdrag att kartlägga göteborgarnas 
estetiska preferenser vad gäller olika arkitekturstilar 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 25 november 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (84) 
   
   

§ 1045   
Yrkande från SD om att ansöka hos polismyndigheten om att 
utlysa Olof Palmes plats, Järntorget och Andra Långgatan till 
paragraf-3 område 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 1 december 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (84) 
   
   

§ 1046 1421/20 
Bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshus AB 2020 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2020. 
Yrkande från M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (84) 
   
   

§ 1047 1423/20 
Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar från 
enheten för kontrakt och uppföljning samt Senior Göteborg 
till nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldre samt 
vård och omsorg 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsen hemställer till arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs Stad om att få överlämna och införliva allmänna handlingar tillhörande 
enheten för kontrakt och uppföljning samt Senior Göteborg i enlighet med 
tjänsteutlåtandets bilagor 1-3 till de övertagande nämnderna, nämnden för funktionsstöd 
och nämnden för äldre samt vård och omsorg. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2020.   

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 
Nämnden för funktionsstöd 
Nämnden för äldre samt vård och omsorg 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (84) 
   
   

§ 1048 0986/19 
Redovisning av genomförda åtgärder kopplat till rutinen för 
nödbistånd för boende  

Beslut 
Enligt yrkande från D och S: 

1. Redovisningen av genomförda åtgärder kopplat till de föreslagna 
rekommendationerna i uppföljningen av rutinen för nödbistånd till boende, i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-04-15 § 344 till stadsledningskontoret att 
återkomma med en redovisning om vilka åtgärder som har genomförts kopplat till de 
föreslagna rekommendationerna i redovisningen förklaras fullgjort. 

3. Stadsledningskontoret får uppdrag att återkomma med redovisning om de 
kompensatoriska åtgärderna under kommande år. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 983. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2020. 
Yrkande från D och S den 19 november 2020. 
Yrkande från V och MP den 3 december 2020. 
Yttrande från SD den 8 december 2020. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD), Martin Wannholt (D) och ordföranden 
Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från D och S den 19 oktober 2020 och avslag 
på yrkande från V och MP den 3 december 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 3 december 2020 och avslag på yrkande från D och S den 19 november 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (84) 
   
   

§ 1049 0533/20 
Inriktning för medlemskap i Nordic Safe Cities  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Inriktning för medlemskap i Nordic Safe Cities, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 984. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020.  
Tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 
Yttrande V och MP den 8 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 20 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 20 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på 
stadsledningskontorets förslag och finner att det bifallits. 

Ordföranden 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), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (84) 
   
   

§ 1049 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 december 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (84) 
   
   

§ 1050   
Yrkande från V och MP om åtgärder för att minska 
smittspridningen av Covid-19  

Beslut 
Enligt yrkande från V och MP: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag ta 
fram förslag på hur staden på fler sätt kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till 
och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 november 2020, § 934 och den 25 november 2020, § 987. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 4 december 2020.  
Yrkande från S den 20 november 2020.  
Yrkande från SD den 20 november 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 4 december 2020.  
Yttrande från M, L, C och KD den 25 november 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 20 november 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 4 december 2020 och tilläggsyrkande från V och MP den 4 december 2020. Vidare 
yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från S den 20 november 2020 och yrkande 
från SD den 20 november 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 20 november 2020 samt avslag på 
yrkande från SD den 20 november 2020, yrkande från V och MP den 4 december 2020 
och tilläggsyrkande från V och MP den 4 december 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 4 december 2020 samt avslag på yrkande från S den 20 november 2020, yrkande från 
SD den 20 november 2020 och tilläggsyrkande från V och MP den 4 december 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (84) 
   
   

§ 1050 forts   
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från  
V och MP och finner Daniel Bernmars m.fl. yrkande om bifall till yrkande från V och MP 
bifallits. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 25 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (84) 
   
   

§ 1051   
Yrkande från SD angående informera om fördelarna med att 
bära munskydd 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 990. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 17 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 17 november 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (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 9 december 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (84) 
   
   

§ 1052   
Yrkande från SD angående tillfälligt borttagen trängselskatt i 
Göteborgs Stad 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 991. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 17 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 17 november 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från SD den 17 november 2020. 

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

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

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

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

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 9 december 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (84) 
   
   

§ 1053   
Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad tillkännager 
regeringen sin mening om öppettider på restauranger 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 992. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 17 november 2020. 
Yrkande från D den 9 december 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 november 2020. 

Martin Wannholt (D) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från D  
den 9 december 2020. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) avslag på yrkande från SD 
den 17 november 2020. 

Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 17 november 2020 och yrkande från D den 9 december 2020. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Daniel 
Bernmars yrkande om avslag på yrkande från SD och yrkande från D bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna och Daniel Bernmars yrkande som 
Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på 
återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts och Blerta Hotis yrkande om bifall 
till yrkande från D antagits som motförslag i huvudvoteringen.  

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (84) 
   
   

§ 1053 forts   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars och Axel Josefsons 
yrkande om avslag på yrkande från D och Nej för bifall till Martin Wannholts och Blerta 
Hotis yrkande om bifall till yrkande från D.” 

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

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 december 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (84) 
   
   

§ 1054   
Yrkande från SD om att informera stadens anställda och 
stadens invånare om vikten av fysisk aktivitet under Corona 
pandemin 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 993. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 17 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 17 november 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 17 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet 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. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 december 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (84) 
   
   

§ 1055   
Yrkande från SD angående åtgärder för att Göteborgs äldre 
inte ska drabbas av skadliga följder vid social isolering 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 994. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 17 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 december 2020. 
Yttrande från D den 9 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 17 november 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 9 december 2020. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (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 9 december 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (84) 
   
   

§ 1055 forts   
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (84) 
   
   

§ 1056   
Yrkande från SD angående ökade insatser och 
säkerhetsrutiner mot Covid-19 i livsmedelsbutiker och 
detaljhandel 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 995. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 17 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 7 december 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 17 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 17 november 2020. 

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

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

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

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

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 9 december 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (84) 
   
   

§ 1057   
Yrkande från MP och V angående social dumpning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 2 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (84) 
   
   

§ 1058   
Yrkande från SD angående farligt läckage från godsvagnar i 
Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 1 november 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (84) 
   
   

§ 1059   
Yrkande från S angående åtgärder med anledning av 
Arbetsmiljöverkets beslut  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handling 
Yrkande från S den 9 november 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (84) 
   
   

§ 1060   
Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor i stället för Elisabet Lann (KD) som 
avsagt sig fr o m 1 januari 2021 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (84) 
   
   

§ 1061   
Val av representant i styrgruppen för samverkan inom hälso- 
och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö istället 
för Kerstin Brunnström som avsagt sig uppdraget 

Beslut 
Till representant i styrgruppen för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö för 
tiden till och med 2022 istället för Kerstin Brunnström utses Marina Johansson (S). 

Protokollsutdrag skickas till 
Marina Johansson  
Styrgruppen för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan  
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (84) 
   
   

§ 1062 1103/20 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om att 
öka den biologiska mångfalden och förbättra reningen av 
dagvatten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Karin Pleijel och Elisabeth Undén väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 november 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 9 december 2020. 
Yttrande från S den 8 december 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från S 
den 8 november 2020. 

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

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

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (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). 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (84) 
   
   

§ 1062 forts 
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 8 december 2020. 

Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 9 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 308 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 76 (84) 
   
   

§ 1063 0710/19 
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 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från M, L, C, D och S: 

1. Motionen återremitteras till stadsledningskontoret för vidare utredning. 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att analysera chefers arbetsmiljö samt undersöka 

möjligheter för att stärka samverkansarbetet inom staden gällande chefen som 
arbetstagare. 

Handlingar 
Protokoll från kommunstyrelsens personalberedning den 24 september 2020 med 
tillhörande handlingar. 
Yrkande från M, L, C, D och S samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 
Yrkande från V och MP den 4 december 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 4 december 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, D och S 
den 9 december 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 77 (84) 
   
   

§ 1064 0840/20 
Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och 
Emmali Jansson (MP) om att öka den hållbara lokala 
livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 november 2020, § 935 och den 25 november 2020, § 1000.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober 2020.  
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 
Yrkande från V och MP den 4 december 2020. 
Yttrande från S den 24 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 78 (84) 
   
   

§ 1065 1105/20 
Remiss från Trafikverket ÅVS stråket väg 158, Göteborg - 
Kungsbacka 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 december 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 november 2020.  
Yrkande från SD den 4 december 2020. 
Tilläggsyrkande från D den 8 december 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 4 december 2020. 
Yttrande från S den 8 december 2020.  

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 79 (84) 
   
   

§ 1066 1279/20 
Remiss från Utbildningsdepartementet - Remiss av 
promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn 
(U2020/04703/GV) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703/GV), i 
enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Utbildningsdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 november 2020. 
Yttrande från SD den 1 december 2020. 
Yttrande från S den 4 december 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 7 december 2020. 
Yttrande från D den 9 december 2020. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 december 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 december 2020.  

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 7 december 2020  

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 309 till Utbildningsdepartementet 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 80 (84) 
   
   

§ 1067   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 81 (84) 
   
   

§ 1068  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0256/20 - Stadsrevisionens revisionsrapport, Granskning av Göteborgs Stads 

finansverksamhet 
4. 0256/20 - Stadsrevisionens revisionsrapport, Göteborgs Stads styrning och 

uppföljning av tolktjänster 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 82 (84) 
   
   

§ 1069   
Val av representant i Lärarutbildningens samverkansråd vid 
Göteborgs universitet istället för Tomas Berntsson (-) 

Beslut 
Till representant i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet för tiden 
till och med 2022 i stället för Tomas Berntsson (-) utses Elisabet Nord (-).  

Protokollsutdrag skickas till 
Elisabet Nord 
Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 83 (84) 
   
   

§ 1070   
Förordnande av politisk sekreterare för L 

Beslut 
1. Birgitta Granqvist (L) förordnas som politisk sekreterare för L för tiden från och med 

den 1 januari 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 
Birgitta Granqvist  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 28) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 84 (84) 
   
   

§ 1071   
Rättelse av tidigare beslut avseende förordnande av politisk 
sekreterare för C 

Beslut 
1. Alexandra Stenlund (C) förordnas som politisk sekreterare för C för tiden från och 

med den 14 december 2020 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. 

Information 
Emmyly Bönfors (C) uppmärksammar kommunstyrelsen på ett skrivfel i protokollet från  
den 11 november 2020, § 945, ärende Förordnande av politisk sekreterare för C. Rätt 
namn ska vara Alexandra Stenlund (C).  

Protokollsutdrag skickas till 
Alexandra Stenlund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

 


	Närvarande
	Ledamöter
	Tjänstgörande ersättare
	Övriga ersättare
	Övriga närvarande

	Justeringsdag:
	Underskrifter

	§ 1013
	Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset
	Beslut
	Information

	§ 1014
	Redovisning av organisation och arbetssätt avseende MR
	Beslut
	Information

	§ 1015
	Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet
	Beslut

	§ 1016 1429/18
	Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 1016 forts
	Omröstning
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1017 1432/20
	Revidering av del av taxa för brandskyddskontroll
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1018 1431/20
	Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring 2022
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1019 0403/19
	Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister
	Beslut
	Handlingar

	§ 1020 1453/20
	Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden
	Beslut
	Handlingar

	§ 1021 1377/20
	Antagande av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 1021 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1022 1371/20
	Genomförandeavtal avseende detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 1022 forts
	Omröstning
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckning
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1023 1416/20
	Antagande av detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1024 1192/18
	Göteborgs Stads Avfallsplan för 2021-2030
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1024 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1025 1343/20
	Redovisning av uppdrag hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1025 forts
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 1025 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1026 0632/19
	Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1026 forts
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1027 0838/19
	Redovisning av uppdrag att utreda avtal och placering för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 1027 forts
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1028 0693/20
	Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1028 forts
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1029 0693/20
	Utvidgning av möjligheterna att delta på distans till att även omfatta utskott
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1030 0837/20
	Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1030 forts
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1031
	Yrkande från SD angående Lorensbergsteatern
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar

	§ 1031 forts
	Reservation

	§ 1032 0341/20
	Redovisning av uppdrag att se över verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1033 0407/19
	Redovisning av uppdrag att utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1033 forts
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Huvudvotering
	Propositionsordning

	§ 1033 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1034
	Yrkande från MP och V angående förändring av stadens organisation gällande stadsplanering
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1035
	Yrkande från SD om att återinföra avgiftsfri förskola under veckorna 28-31
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Propositionsordning
	Reservation

	§ 1036
	Yrkande från V, MP och S om uppsökande ungdomsarbete i samarbete med föreningslivet
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1037
	Yrkande från SD angående bevara en publik caféverksamhet i Guldhedstornet
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 1037 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservation

	§ 1038
	Yrkande från SD om att säkerställa att stadsplanering och bebyggelse i Göteborgs stad återgår till att i betydligt större grad utformas utifrån traditionell arkitektur och arkitektoniska värderingar
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 1038 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservation

	§ 1039
	Yrkande från S och D angående mindre språkförbistring och högre språkkompetens i välfärdsverksamheterna
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 1039 forts
	Huvudvotering
	Protokollsanteckningar
	Reservationer

	§ 1040
	Yrkande från S och D angående kompletterande åtgärder för att bekämpa pandemin
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1041
	Yrkande från D och S angående förstärkning av förskolenämndens ekonomi
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 1041 forts
	Protokollsanteckningar

	§ 1042
	Yrkande från D angående utökat tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för alkohol – tillstånd att servera alkohol även vid hemleverans av mat
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 1042 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1043
	Yrkande från V om att frysa hyrorna i allmännyttan med anledning av Coronaviruset
	Beslut
	Handlingar

	§ 1044
	Yrkande från SD om att beställa en opinionsundersökning av en extern part med uppdrag att kartlägga göteborgarnas estetiska preferenser vad gäller olika arkitekturstilar
	Beslut
	Handlingar

	§ 1045
	Yrkande från SD om att ansöka hos polismyndigheten om att utlysa Olof Palmes plats, Järntorget och Andra Långgatan till paragraf-3 område
	Beslut
	Handlingar

	§ 1046 1421/20
	Bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshus AB 2020
	Beslut
	Handlingar

	§ 1047 1423/20
	Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar från enheten för kontrakt och uppföljning samt Senior Göteborg till nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldre samt vård och omsorg
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1048 0986/19
	Redovisning av genomförda åtgärder kopplat till rutinen för nödbistånd för boende
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1049 0533/20
	Inriktning för medlemskap i Nordic Safe Cities
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 1049 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservation

	§ 1050
	Yrkande från V och MP om åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden

	§ 1050 forts
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1051
	Yrkande från SD angående informera om fördelarna med att bära munskydd
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservation

	§ 1052
	Yrkande från SD angående tillfälligt borttagen trängselskatt i Göteborgs Stad
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservation

	§ 1053
	Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad tillkännager regeringen sin mening om öppettider på restauranger
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 1053 forts
	Huvudvotering
	Protokollsanteckningar

	§ 1054
	Yrkande från SD om att informera stadens anställda och stadens invånare om vikten av fysisk aktivitet under Corona pandemin
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar
	Reservation

	§ 1055
	Yrkande från SD angående åtgärder för att Göteborgs äldre inte ska drabbas av skadliga följder vid social isolering
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar

	§ 1055 forts
	Reservation

	§ 1056
	Yrkande från SD angående ökade insatser och säkerhetsrutiner mot Covid-19 i livsmedelsbutiker och detaljhandel
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservation

	§ 1057
	Yrkande från MP och V angående social dumpning
	Beslut
	Handling

	§ 1058
	Yrkande från SD angående farligt läckage från godsvagnar i Göteborg
	Beslut
	Handling

	§ 1059
	Yrkande från S angående åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut
	Beslut
	Handling

	§ 1060
	Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Elisabet Lann (KD) som avsagt sig fr o m 1 januari 2021
	Beslut

	§ 1061
	Val av representant i styrgruppen för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö istället för Kerstin Brunnström som avsagt sig uppdraget
	Beslut
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1062 1103/20
	Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om att öka den biologiska mångfalden och förbättra reningen av dagvatten
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 1062 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1063 0710/19
	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
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1064 0840/20
	Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att öka den hållbara lokala livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 1065 1105/20
	Remiss från Trafikverket ÅVS stråket väg 158, Göteborg - Kungsbacka
	Beslut
	Handlingar

	§ 1066 1279/20
	Remiss från Utbildningsdepartementet - Remiss av promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703/GV)
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1067
	Stadsdirektörens anmälningar
	Beslut

	§ 1068
	Anmälningsärenden
	Beslut

	§ 1069
	Val av representant i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet istället för Tomas Berntsson (-)
	Beslut
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1070
	Förordnande av politisk sekreterare för L
	Beslut
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 1071
	Rättelse av tidigare beslut avseende förordnande av politisk sekreterare för C
	Beslut
	Information
	Protokollsutdrag skickas till


