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Tid: 09:30–11:30  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 893-896 

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

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, via Teams: Mathias Sköld, Lina 
Isaksson, Anneli Rhedin, Tina Liljedahl Scheel, § 893, Babbs Edberg, § 893, Camilla 
Blomqvist, § 893 

Justeringsdag:   
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
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§ 893   
Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en information under följande rubriker: 

• Omvärldsförutsättningar och stadens arbete 
• Beslut om lokala allmänna råd den 29 oktober 2020 

- Lokala allmänna råd i Västra Götalands län 
- Beslut om begränsning på 50 personer 
- Tidsperspektiv 
- Lokala allmänna råd enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

• Västra Götalandsregionens veckorapport – statistik 
- Covid-19-läget i Västra Götaland till och med vecka 43 – per åldersgrupp 
- Incidens per vecka och per kommun veckorna 40-43 
- Incidens per vecka och per stadsdelsnämnd i Göteborg veckorna 40-43 
- Nya fall av covid-19 i Västra Götaland per vecka till och med vecka 44 
- Inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland 

• Samordning och ledning 
- Planering och anpassning inför hösten 
- Göteborgs Stads stabsarbete 
- Några samordningsinsatser 
- Kommunikationsinsatser med anledning av lokala allmänna råd 

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

• Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
- Nuläge 
- Åtgärder med anledning av skärpta råd 

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

• Funktionsstöd 
- Allmänt 
- Lägesbeskrivning 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-04 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 3 (8) 
   
   

§ 893 forts 
 
Tina Liljedahl-Scheel lämnar en information under följande rubriker: 

• Sjukfrånvarostatistik – januari till september 2020 
- Månadsvis sjukfrånvaro januari-september 2020 med jämförelse 2018 och 2019 
- Månadsvis sjukfrånvaro januari-september 2020 
- Sjukfrånvaro per månad 2019 och 2020 – Hemtjänst, särskilt boende 

• Anmäld sjukfrånvaro och tillfällig föräldrapenning Stadsdelsförvaltningar, social 
resursförvaltning, förskole-,  grundskole- och utbildningsförvaltning  
den 1-29 oktober, 2020, jämfört med 2019 

• Statistik beställning och tillsättning bemanningsenheterna 2020, vecka 44 
- Beställningar totalt vecka 44 
- Totalt antal beställningar via bemanningsenheter 
- Totalt antal beställningar via bemanningar 
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§ 894   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 23) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-04 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 5 (8) 
   
   

§ 895   
Förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2022-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från M, L, C och KD i skrivelse  
den 16 oktober 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2021–2023 fastställs i sin helhet med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de 
olika verksamhetsområdena, inkluderat bilagor, specifikationer och vad som anges i 
budgetyrkandet samt att utdebitering av den allmänna kommunalskatten för kommunen 
som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2021 fastställs till 21:12 öre per 
skattekrona. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 861. 

Handlingar 
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2021 och flerårsplaner 2022-2023. 
Socialdemokraternas förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2021-2022. 
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag till budget 2021 och 
flerårsplaner 2021-2022. 
Demokraternas förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2021-2022. 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2021-2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 21 oktober 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 30 oktober 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Emmyly Bönfors (C) och Helene Odenjung (L) yrkar 
bifall till budgetförslaget från M, L, C och KD. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till budgetförslaget från  
V, MP och FI. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till budgetförslaget från S. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till budgetförslaget från D. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till budgetförslaget från SD. 
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§ 895 forts  
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena beträffande de olika budgetförslagen och 
finner att det egna m.fl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar 
budgetförslaget från M, L, C och KD som Ja-proposition i huvudvoteringen. 

Ordföranden ställer propositioner på återstående budgetförslag för att finna ett motförslag 
till budgetförslaget från M, L, C och KD och finner att budgetförslaget från V, MP och FI 
antagits som motförslag. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar budgetförslaget från 
V, MP och FI som Ja-proposition i omröstning om motförslag i huvudvoteringen. 

Propositionsordning – antagande av motförslag i 
huvudvoteringen 
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående budgetförslag för att finna ett 
motförslag till budgetförslaget från V, MP och FI och finner att budgetförslaget från S 
antagits som Nej-proposition i omröstning om motförslag i huvudvoteringen.  

Omröstning om motförslag i huvudvoteringen 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till budgetförslaget från V, MP och FI och 
Nej för bifall till budgetförslaget från S.” 

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

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (3). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att anta budgetförslaget från  
V, MP och FI som Nej-proposition i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till budgetförslaget från M, L, C och KD och 
Nej för bifall till budgetförslaget från V, MP och FI.” 

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

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) avstår från att rösta (6). 
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§ 895 forts   
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag i avstått från att rösta i omröstningen om motförslag i huvudvoteringen samt 
röstat Ja i huvudvoteringen. 

Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att tilläggsyrkandena från SD den 21 oktober 2020 och  
den 30 oktober 2020 återtas. 

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. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 263 till kommunfullmäktige 
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§ 896   
Yrkande från D om att sammankalla krisledningsnämnden 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Handling 
Yrkande från D den 30 oktober 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 30 oktober 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 30 oktober 2020. 

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