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Tid: 9:30–11:57  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 401-453 

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

Tjänstgörande ersättare 
Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), Elisabet Lann (KD) 

Övriga ersättare 
Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Lisbeth Nilsson, § 401, Tina Liljedahl Scheel, § 401, Magnus Andersson, 
§ 401, Jessica Lindroth, Jakob Rydén, Lina Isaksson, Mathias Sköld, Josef Akar, Ruben 
Malmström, Anna Skrapste, Anna-Klara Behlin, Marie Brynolfsson, Sofie Löwenmark, 
Yvonne Lundberg, Susanne Wirdemo, Caroline Karlsson, Pär Gustafsson, Olle Johnsson, 
Dan-Ove Marcelind, Timothy Tréville, Anneli Rhedin, Stina Svensson, Bengt Randén, 
§ 401, Tomas Berndtsson, § 401, Michael Ivarsson, § 401, Gitte Caous, § 401 
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§ 401   
Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Magnus Andersson, tf. ekonomidirektör, lämnar en information under följande rubriker: 

• Uppföljning efter mars 2020 
• Omvärldsanalys 
• Allvarligt läge för svensk ekonomi med stor osäkerhet, BNP och arbetslöshet 
• Resultat och scenario 
• Några iakttagelser och utgångspunkter 
• Resultatutjämningsreserv (RUR) 
• Gapet mellan intäkter och kostnader ökar 

Bengt Randén, förvaltningschef grundskoleförvaltningen, lämnar en lägesrapport under 
följande rubriker: 

• Lägesbild per den 5 maj 2020 
• Risker och utmaningar 
• Elev,- vårdnadshavare- och medarbetarperspektiv 
• Genomförda åtgärder 
• Kommunikationsinsatser 

Tomas Berndtsson, förvaltningsdirektör utbildningsförvaltningen, lämnar en lägesrapport 
under följande rubriker: 

• Ny förordning 
• Läget 
• Lunch 
• Planering av studenten 
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§ 401 forts 
 
Michael Ivarsson, direktör social resursnämnd, lämnar en lägesrapport under följande 
rubriker: 

• Social oro m.m. 
• Lägesbild april/maj 
• Fokusområden för åtgärder 
• Våld i nära relationer 
• Statistisk screening 
• Aktualiseringar rörande våld i nära relationer 
• Aktiviteter på gång 
• Samordning volontärer 

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

• Trångboddhet och smittspridning 
• Boverkets rapport 
• Stockholms stad 
• Malmö stad 
• Samordningsgruppens rapport 
• Överväganden 

Lisbeth Nilsson, direktör välfärd och utbildning, lämnar en lägesrapport under följande 
rubriker: 

• Lägesbild egentest Covid-19 
• Målgrupp 
• Aktuellt läge 
• Sammanställning av provsvar den 4 maj 2020 
• Uppgifter gällande antal smittade per stadsdel 
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§ 402   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 403 0251/20 
Delårsrapport mars 2020 för kommunledningen  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Delårsrapport mars 2020 för kommunledningen godkänns. 
2. Uppföljning av partnerskap för samarbete mellan Shanghai stad och Göteborgs Stad 

samt intern handlingsplan för perioden 2017–2019 antecknas. 
3. Budgetuppdraget 2020 till samtliga nämnder och styrelser att se över möjliga 

realiseringar av tillgångar i syfte att stärka stadens finansiering av kommande års 
investeringsprojekt enligt beskrivning i avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0314/20). 

4. Budgetuppdraget 2020 till samtliga nämnder och styrelser att sträva efter hög 
kostnadstäckning på avgiftsbelagd verksamhet, där så är möjligt, enligt beskrivning i 
avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0315/20). 

5. Budgetuppdraget 2020 till samtliga nämnder och styrelser att bidra till att minska 
stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden, enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0317/20). 

6. Budgetuppdraget 2020 till kommunstyrelsen att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, ta ett större ansvar att ta emot praktikanter, inte minst personer 
med funktionsnedsättning, enligt avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort (diarienummer 
0427/20). 

7. Budgetuppdraget 2019 till kommunstyrelsen att se över regelverket för avställning av 
kommunala lokaler, enligt avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0419/19). 

8. Uppdraget till stadsledningskontoret att i en kommande uppföljningsrapport redovisa 
inom staden redan vidtagna åtgärder med anledning av att Barnkonventionen blivit 
lag, samt utmaningar för staden och behov av ytterligare åtgärder, enligt avsnitt 
4.1.4.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0344/20). 

9. Uppdraget till stadsledningskontoret att genomföra krisövningar avseende punkt 3, 
enligt avsnitt 4.1.4.3 förklaras fullgjort (diarienummer 1707/18). 

10. Uppdraget till stadsledningskontoret att ta fram utbildningar och stöd som riktar sig 
till stadens anställda med syfte att upptäcka och förebygga radikalisering och 
våldsbejakande extremism, enligt avsnitt 4.1.4.1 förklaras fullgjort (diarienummer 
1260/18). 

11. Uppdraget till stadsledningskontoret att genomföra temamöte med kommunstyrelsen, 
berörda nämnder och aktörer kring våldsbejakande extremism, enligt avsnitt 4.1.4.1 
förklaras fullgjort (diarienummer 1261/18). 
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§ 403 forts 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkande från MP och V den 30 april 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen tar fram en stadenövergripande barnrättsplan. 
2. Samtliga nämnder och bolag upprättar årligen ett barnbokslut. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 30 april 2020. 
Yrkande från S den 6 maj 2020. 
Yrkande från D den 6 maj 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 30 april 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 6 maj 2020. 
Yttrande från SD den 21 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande från 
V och MP den 30 april 2020 och tilläggsyrkande från MP och V den 30 april 2020. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 6 maj 2020 och tilläggsyrkandet 
från MP och V den 30 april 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar i första hand bifall till yrkande från D den 6 maj 2020 och 
andra hand bifall till yrkande från S den 6 maj 2020 samt bifall till tilläggsyrkandet från 
V och MP den 30 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från V och MP den 30 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från V och MP den 30 april 2020, yrkande från S den 6 maj 2020, 
yrkande från D den 6 maj 2020 och tilläggsyrkande från MP och V den 30 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag, yrkande från S 
och yrkande från D och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på tilläggsyrkandet från MP och V och finner 
att det bifallits. 
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§ 403 forts  
 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 6 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 121 till kommunfullmäktige 
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§ 404 0261/20 
Delårsrapport mars - Staden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 
Yrkande från S, M, L, C samt särskilt yttrande från KD den 5 maj 2020. 
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§ 405 0697/20 
Genomförandebeslut och fastställande av projektbudget för 
Engelbrektslänken - en ny spårvagnslänk  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2020. 
Yttrande från SD den 28 april 2020. 
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§ 406 0719/20 
Antagande av detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom 
stadsdelen Lunden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen Lunden, upprättad  
2019-11-26 och reviderad 2020-03-17, antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
Yttrande från MP och V den 5 maj 2020. 
Yttrande från SD den 6 maj 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 122 till kommunfullmäktige 
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§ 407 0720/20 
Antagande av detaljplan för förskola vid Biskopsgatan inom 
stadsdelen Sannegården 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för förskola vid Biskopsgatan inom stadsdelen Sannegården, upprättad  
2019-09-24 och reviderad 2020-03-17, antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
Yrkande från SD den 6 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
SD den 6 maj 2020. 

Helene Odenjung (L) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på yrkande från SD den 6 maj 2020. 

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag.  

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 123 till kommunfullmäktige 
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§ 408 0621/20 
Fastighetsnämndens övertagande av byggnader inom 
Göteborg Heden 705:11, Trädgårdsföreningen, från idrotts- 
och föreningsnämnden  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Fastighetsnämndens övertagande av byggnader inom Göteborg Heden 705:11, 
Trädgårdsföreningen, från idrotts- och föreningsnämnden godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 124 till kommunfullmäktige 
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§ 409 0724/20 
Myntholmen AB:s förvärv av AB Grundstenen 162051 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Myntholmen AB:s förvärv av AB Grundstenen 162051, under namnändring till 
Fastighets Änggården 718:1, godkänns. 

2. Bolagsordning för AB Grundstenen, under namnändring till Fastighets Änggården 
718:1 AB med organisationsnummer: 559173-4438, fastställs. 

3. Myntholmen AB bemyndigas att förvärva ytterligare fyra lagerbolag under 
tidsperioden 2020-2022 i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

4. Myntholmen AB beviljas avhända handlingar tillhörande de förvärvade bolagen i 
enlighet med 2 kap. 16 § arkivlagen (1990:782). 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 125 till kommunfullmäktige 
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§ 410 0581/20 
Utdelning i stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Tillgänglig avkastning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2020 fördelas enligt 
utdelningsstyrelsens förslag. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
Yrkande från SD den 4 maj 2020. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 4 maj 2020. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 126 till kommunfullmäktige 
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§ 411 0332/20 
Redovisning av uppdrag, verka för att det finns möjlighet att 
välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel  

Beslut 
Ärendet återremitteras i enlighet med beslutssatserna i yrkande från M, S, D, L och C 
den 6 maj 2020 samt MP och V den 4 maj 2020: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på alternativa åtgärder för att 
underlätta för idéburna verksamheter i Göteborgs Stad. 

2. En ”idéburen aktör” definieras – fram tills att staden får en annan definition – utifrån 
om aktören är ansluten branschorganisation Famna.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 318. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
Återremissyrkande från M, S, D, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 maj 2020. 
Återremissyrkande från MP och V den 4 maj 2020. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 
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§ 412 1377/19 
Färdplan Älvstaden version 2020-2021 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 320. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
Yrkande från D den 6 maj 2020. 
Återremissyrkande från S, M, L, C samt särskilt yttrande från KD den 30 april 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 5 maj 2020. 
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§ 413 0418/19 
Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till 
hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig 
finansieringsstrategi  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 februari 2020, § 120, den 25 mars 2020, § 214 och den 15 april 2020, § 334. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 februari 2020. 
Yrkande från SD den 14 april 2020. 
Yttrande från SD den 25 april 2020. 
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§ 414 0869/19 
Redovisning av uppdrag att ta fram pilotprojekt för att 
stimulera ett fossilfritt byggande  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 360. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 mars 2020. 
Yrkande från SD den 17 april 2020. 
Yrkande från D den 30 april 2020. 
Yttrande från S den 20 april 2020. 
Yttrande från V den 21 april 2020. 
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§ 415 0417/20 
Göteborgs Stads måltidspolicy 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 361. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2020. 
Återremissyrkande från MP, V och S den 30 april 2020. 
Yttrande från D den 27 april 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 16 april 2020. 
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§ 416 0336/20 
Redovisning av uppdraget om överföring av lokaler från 
förvaltning till bolag  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 364. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2020. 
Återremissyrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 30 april 2020. 
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§ 417 0684/20 
Revidering av ägardirektiv för Higab AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Ägardirektiv för Higab AB fastställs. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 372. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 127 till kommunfullmäktige 
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§ 418 0567/20 
Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och 
underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 
stadsdelen Masthugget 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från S, D, M, L och C den 30 april 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att Fastighetsnämnden beställer 
utbyggnad för den s.k. halvön från Älvstranden Utveckling AB, och att utbyggnad 
ska ske via s.k. särskild ordning. Detta förutsätter att Älvstranden Utveckling AB 
senast vid fastighetsnämndens beställning har tecknat ett tilläggsavtal, med hänsyn 
till planens strategiska vikt för såväl staden som det byggande konsortiet, där 
möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna. Skulle inte 
ett avtal nås mellan Älvstranden Utveckling AB och exploatörerna ska bolaget 
skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för nytt 
ställningstagande. 

3. Älvstranden Utveckling AB ihop fastighetsnämnden och övriga berörda får i uppdrag 
att rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst ekonomiska 
med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till 
kommunstyrelsen. 

4. Älvstranden Utveckling AB, ihop med övriga de anser berörda, får i uppdrag att 
komma till ett kommunstyrelsesammanträde i höst, i koppling till när 
genomförandestudien är aktuell, för att uppdatera kommunstyrelsen hur arbetet med 
utbyggnad av halvön fortskrider. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 321 och den 22 april 2020, §  377. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
Tilläggsyrkande från S, D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 30 april 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (60) 
   
   

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

Marina Johansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontoret förslag och tilläggsyrkande 
från S, D, M, L och C den 30 april 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till tilläggsyrkande från S, D, M, L och C 
den 30 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på stadsledningskontorets 
förslag och Jörgen Fogelklous yrkande och finner att stadsledningskontorets förslag 
bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkande från S, D, M, L och C. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (D) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 april 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 128 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (60) 
   
   

§ 419  
Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD 
angående att samordna cykelarbetet i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handling 
Yrkande från S, D, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 6 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (60) 
   
   

§ 420   
Yrkande från V och MP om utökade sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 29 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (60) 
   
   

§ 421   
Yrkande från V och MP angående tryggare 
anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 29 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 5 maj 2020. 
Yttrande från SD den 4 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (60) 
   
   

§ 422 1409/19 
Framställan från Arkivnämnden om att få ianspråkta eget 
kapital 2020  

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

Bevilja arkivnämnden att ianspråkta 4 000 tkr av det egna kapitalet under 2020 för det 
utvecklingsarbete av system som nämnden står inför. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2020. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 6 maj 2020. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (60) 
   
   

§ 423 0501/20 
Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden om 
överföring av investeringsmedel 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (60) 
   
   

§ 424 1257/18 
Redovisning av uppdrag att granska hur Göteborgs Stad 
arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2020. 
Yrkande från SD den 30 april 2020. 
Yrkande från D den 30 april 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 29 april 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 4 maj 2020. 
Yttrande från D den 5 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (60) 
   
   

§ 425 1391/19 
Redovisning av uppdrag att utvärdera BRG:s utbildning 
Förenkla helt enkelt 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2019-11-20 § 856 till stadsledningskontoret att utvärdera 
Business Region Göteborg AB:s utbildning Förenkla helt enkelt, i enlighet med vad som 
framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 april 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 5 maj 2020. 
Yttrande från SD den 28 april 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 5 maj 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Business Region Göteborg AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (60) 
   
   

§ 426   
Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor istället 
för Lisbet Buzleta (V) som avsagt sig  

Beslut 
Till representant i  Kontaktforum för studentfrågor i stället för Lisbet Buzleta (V) för 
tiden till och med 2022 utses Jennifer Hankins (V). 

Protokollsutdrag skickas till 
Jennifer Hankins 
Kontaktforum för studentfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (60) 
   
   

§ 427   
Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa 
Sorvoja (D) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 februari 2020, § 82, den 26 februari 2020, § 141, den 11 mars 2020, § 184, 
den 25 mars 2020, § 241 och den 15 april 2020 § 345. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (60) 
   
   

§ 428   
Yrkande från D, S och MP angående hemställan till 
regeringen att möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning inför 
avgörandet om rätt till bidrag till pedagogisk omsorg som vid 
ansökan om att starta fristående förskola  

Beslut 
Enligt yrkande från D, S och MP: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillskriva regeringen med hemställan att möjliggöra för 
att tillämpa samma typ av lämplighetsprövning inför avgörandet om rätt till bidrag till 
pedagogisk omsorg, som man gör vid godkännandet av huvudman som ansöker om 
att starta fristående förskola.  

2. Nämndens beslut, yttrande till revisionen samt revisionens anmärkning skall bifogas 
skrivelsen.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 347. 

Handlingar 
Yrkande från D, S och MP den 8 april 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 4 maj 2020. 
Yttrande från V den 27 april 2020. 
Yttrande från SD den 28 april 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 4 maj 2020. 

Martin Wannholt (D), Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jörgen Fogelklou 
(SD) yrkar bifall till yrkande från D, S och MP den 8 april 2020. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (60) 
   
   

§ 428 forts  
Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande yrkandet från den 4 maj 2020. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 april 2020.  

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 129 till regeringen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (60) 
   
   

§ 429 0409/19 
Godkännande till att skicka förslag till Göteborgs Stads miljö- 
och klimatprogram 2021–2030 på remiss 

Beslut 
Enligt yrkande från S, D, V och MP med tillägg enligt yrkande från S, M, V, L, MP och C: 

1. Kommunstyrelsen godkänner att miljö- och klimatnämnden skickar ut Göteborgs 
Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 på remiss. Remisslistan kompletteras 
med LO, TCO och SACO som remissinstanser. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur ett Programråd kan 
utformas och inrättas i enlighet med förslaget till nytt Miljö- och klimatprogram i 
syfte att Göteborgs Stads samlade politik effektivt leder mot målet om nollutsläpp av 
klimatgaser senast 2045. 

3. Uppdraget ska återredovisas i kommunstyrelsen senast september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 381. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2020. 
Yrkande från S, D, V och MP den 3 maj 2020. 
Tilläggsyrkande från S, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 6 maj 2020. 
Yrkande från SD den 14 april 2020. 

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

Daniel Bernmar (V) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från 
S, D, V och MP den 3 maj 2020 och tilläggsyrkande från S, M, V, L, MP och C 
den 6 maj 2020 samt avslag på yrkande från SD den 14 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från S, M, V, L, MP och C den 6 maj 2020 samt avslag på yrkande från 
S, D, V och MP den 3 maj 2020 och yrkande från SD den 14 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag, yrkande från 
S, D, V och MP samt yrkande från SD och finner att yrkandet från S, D, V och MP 
bifallits. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (60) 
   
   

§ 429 forts 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden  
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (60) 
   
   

§ 430 0329/20 
Redovisning av uppdrag att initiera ett matlyft inom 
äldreomsorgen i Göteborgs Stad  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av uppdrag att i samverkan med 
berörda nämnder, initiera ett matlyft inom äldreomsorgen med inriktning på 
näringsriktighet, kvalitet, aptitlighet, valfrihet, trivsel och möjlighet till gemenskap. 
Ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige i samband med ordinarie 
uppföljningsprocess. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 386. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2020. 
Yttrande från D den 17 april 2020. 
Yttrande från SD den 20 april 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 5 maj 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 april 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 5 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Samtliga stadsdelsnämnder 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (60) 
   
   

§ 431   
Yrkande från D angående förutsättning för flytt av 
skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handling 
Yrkande från D den 23 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (60) 
   
   

§ 432   
Yrkande från D angående förhållanden inom 
myndighetsutövning barn och unga i staden  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 april 2020. 
Yttrande från SD den 28 april 2020. 
Yttrande från V och MP den 29 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (60) 
   
   

§ 433   
Yrkande från SD angående framtidsutsikter för 
skateboardrampen vid frihamnen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 22 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (60) 
   
   

§ 434   
Yrkande från SD om att de 50 000 icke CE märkta maskerna 
Göteborg införskaffat för användning i vården kommer till 
användning som enklare munskydd  

Beslut 
Yrkandet från SD återtas. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 28 april 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 5 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att yrkandet återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (60) 
   
   

§ 435   
Yrkande från SD angående att Göteborgs stad tar fram en 
skräp- och miljöpolicy likt de som ARC+ listar och som ska 
gälla under covid-19 pandemin 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 28 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 april 2020. 

Emmyly Bönfors (C), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på 
yrkande från SD den 28 april 2020. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (60) 
   
   

§ 436   
Yrkande från SD angående nuvarande säkerhetsrutiner runt 
covid19 i stadens livsmedelsbutiker 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 27 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD 
den 27 april 2020. 

Emmyly Bönfors (C), Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Marina Johansson (S) 
yrkar avslag på yrkande från SD den 27 april 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (60) 
   
   

§ 437   
Yrkande från SD angående värdighetsgarantier inom 
hemtjänst i samband med omsorgstagares bortgång under 
covid19-krisen 

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 27 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (60) 
   
   

§ 438   
Yrkande från SD angående skyddsrutiner covid19 i 
hemtjänsten och äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 27 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 27 april 2020. 

Emmyly Bönfors (C), Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Martin Wannholt (D) och 
Marina Johansson (S) yrkar avslag på yrkande från SD den 27 april 2020. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (60) 
   
   

§ 439   
Yrkande från SD angående inget partnerskap med Kina 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 28 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Marina 
Johansson (S) yrkar avslag på yrkande från SD den 28 april 2020. 

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

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

 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (60) 
   
   

§ 440   
Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående 
utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och 
ökad arbetslöshet i Göteborg 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handlingar 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 29 april 2020. 
Yttrande från SD den 30 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (60) 
   
   

§ 441 1215/19 
Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta 
riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs 
Stads beslutsunderlag  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (60) 
   
   

§ 442 1331/19 
Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och 
Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för 
anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 mars 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (60) 
   
   

§ 443 1412/19 
Motion av Emmali Jansson (MP), Martin Nilsson (MP) och 
Karin Pleijel (MP) angående nya gång- och cykelbroar över 
älven 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Emmali Jansson, Martin Nilsson och Karin Pleijel väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2020. 
Yrkande från MP och V den 4 maj 2020. 
Yttrande från S den 3 maj 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 4 maj 2020 om att 
motionen ska tillstyrkas. 

Emmyly Bönfors (C), Marina Johansson (S), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) 
yrkar att motionen ska avstyrkas. 

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

Protokollsanteckning 
Marina Johansson (S) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 130 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (60) 
   
   

§ 444 0377/20 
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett 
hållbart Sverige (SOU 2019:63) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63), i enlighet med 
bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Infrastrukturdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2020. 
Yrkande från SD den 6 maj 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från SD den 6 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 maj 2020. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 131 till Infrastrukturdepartementet 
Kretslopp och vattennämnden 
Gryaab AB 
Miljö- och klimatnämnden 
Göteborg Energi AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (60) 
   
   

§ 445 0378/20 
Remiss från Miljödepartementet - Promemorian Nytt 
regelverk för handel med utsläppsrätter 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Miljödepartementets remiss promemoria nytt regelverk för handel med 
utsläppsrätter, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Miljödepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 april 2020. 
Yttrande från SD den 6 maj 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 132 till Miljödepartementet 
Miljö- och klimatnämnden 
Renova AB 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (60) 
   
   

§ 446 0479/20 
Remiss från Finansdepartementet - Remittering av 
promemorian Klimatdeklaration för byggnader 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss från Finansdepartementet - promemoria Klimatdeklaration för 
byggnader (Ds2020:4), i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2020. 
Yttrande från SD den 6 maj 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 133 till Finansdepartementet 
Fastighetsnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Göteborg Energi AB 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (60) 
   
   

§ 447 0637/19 
Samråd 1 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av 
nya stambanor 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya 
stambanor, i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds 
till Trafikverket. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 395. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2020. 
Yrkande från MP och V den 17 april 2020. 
Tilläggsyrkande från D den 30 april 2020. 
Yttrande från SD den 17 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 17 april 2020 och avslag på 
tilläggsyrkande från D den 30 april 2020. 

Emmyly Bönfors (C) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på yrkande från MP och V den 17 april 2020 och tilläggsyrkande från D 
den 30 april 2020.  

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D den 30 april 2020. 

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

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

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 134 till trafikverket 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (60) 
   
   

§ 448 0465/20 
Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg 
sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av delbetänkandet för En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande   
översänds till Socialdepartementet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 396. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 mars 2020. 
Yttrande från S den 6 maj 2020. 

Protokollsanteckning 
Marina Johansson (S) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 135 till Socialdepartementet 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (60) 
   
   

§ 449 0483/20 
Göteborgsförslag [1000] för beslut - Västlänken; uppdaterad 
tid- och kostnadsanalys 

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

Göteborgsförslag (1000) - bereds inte vidare. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 352. 

Handlingar 
Göteborgsförslag nr 1000 den 20 mars 2020. 
Yrkande från S, V, MP, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 9 april 2020. 
Yrkande från SD den 6 april 2020. 
Yrkande från D den 30 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från S, V, MP, M, L och C den 9 april 2020 
och avslag på yrkande från SD den 6 april 2020 och yrkande från D den 30 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 6 april 2020 och 
i andra hand bifall till yrkande från D den 30 april 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 30 april 2020 och avslag på 
yrkande från S, V, MP, M, L och C den 9 april 2020. 

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

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Förslagsställare – Göteborgsförslag 1000 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (60) 
   
   

§ 450   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (60) 
   
   

§ 451  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
2. 0822/20 - Yttrande till kommunstyrelsen om mänskliga rättigheter i stadens nya 

organisation från Göteborgs Stads HBTQ-råd 
3. Stadsrevisionens granskningsplaner 2020 för kommunstyrelsen 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (60) 
   
   

§ 452   
Förordnande av politisk sekreterare för M 

Beslut 
1. Louise Isberg (M) förordnas som politisk sekreterare för M 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 
Louise Isberg 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Stadsledningskontoret/Stöd och service 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (60) 
   
   

§ 453   
Yrkande från SD angående hemställan till 
Finansdepartementet om att undanta hälso- och 
sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under Covid-19-
pandemin 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 6 maj 2020. 
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