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Tid: 9:30–12:10  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 897-946 

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), via Teams, 
Jörgen Fogelklou (SD), via Teams, Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, via Teams: Jonas Kinnander, §§ 897-
898, Tina Liljedahl Scheel, §§ 897-898, Lisbeth Nilsson, §§ 897-898, Mathias Sköld, 
Lina Isaksson, Anna Skrapste, §§ 897-898, Dan-Ove Marcelind, §§ 897-898, Emma 
Dolderer, §§ 897-898, Kristoffer Filipsson, §§ 897-898, Josef Akar, §§ 897-898, Martin 
Jordö, §§ 897-898, Stina Svensson, §§ 897-898, Susanne Wirdemo, §§ 897-898, Yvonne 
Lundberg, §§ 897-898, Jörgen Einarsson, § 897, Leif Dotevall, § 898, Elisabeth Nord,  
§ 898, Bengt Randén, § 898, Tomas Berndtsson, § 898 

Justeringsdag:   
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Sekreterare 
 
_________________________ 
Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 
 
_________________________ 
Axel Josefson 

 

Justerande 
 
_________________________ 
Daniel Bernmar 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 2 (76) 
   
   

§ 897   
Projekt väg 158 Säröleden 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Jörgen Einarsson, regionaldirektör Trafikverket region Väst, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Väg 158 Hovås-Brottkärr  
- Bakgrund till projekt väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet 
- Målbild och tillståndsbeskrivning 
- Kompletterande utredning avseende samåkning 2020 

• Åtgärdsvalsstudie väg 158 
- Åtgärdsvalsstudie väg 158, Göteborg-Kungsbacka 
- Pendeltåg i Kollektivtrafikreservatet 
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§ 898   
Stadens arbete med Covid-19  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen, lämnar en 
information under följande rubriker: 

• Veckorapport vecka 45 
• Nya fall med covid-19 i Västra Götaland per vecka 
• Fall med covid-19 per 100 000 invånare i Västra Götaland per vecka uppdelat i 

kommunalförbund 
• Fall med covid-19 per 10 000 invånare i Västra Götaland per vecka efter 

åldersgrupper från den 20 juli 2020 till den 8 november 2020 
• Antal bekräftade fall per vecka på äldreboende (SÄBO) i Västra Götalandsregionen 

samt kumulativ utveckling 
• Fall per 10 000 invånare samt antal fall per kommun vecka 45 
• Covid-19-fall per 10 000 invånare, per stadsdelsnämnd i Göteborg vecka 41-44 
• Antal avlidna i covid-19 per vecka i Västra Götaland 
• Covid-19 situation i Europa mellan januari–10 november 2020 

Elisabeth Nord, direktör förskoleförvaltningen, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Lägesrapport förskoleförvaltningen 
• Förskoleförvaltningens åtgärder med anledning av skärpta restriktioner 
• Det här gäller vid sjukdom 

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

• Lägesbild 
• Bemanning 
• Åtgärder 
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§ 898 forts 
 
Tomas Berndtsson, direktör utbildningsförvaltningen, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Beslutsläge fram till årsskiftet 
• Beslut om vad som gäller efter årsskiftet 
• Påverkan på utbildningsförvaltningen 
• Bemanning 
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§ 899   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 900 1249/20 
Kapitalisering av Kommuninvest 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stad ska till Kommuninvest Ekonomisk förening till följd av ökade krav 
på kapitalinsats inbetala 38 268 700 kronor årligen under åren 2021, 2022, 2023 och 
2024, till ett sammanlagt ökat insatsbelopp om 153 074 800 kronor. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa inbetalningarna samt att upplysa om när 
inbetalningarna gjorts, i den månatliga återrapporteringen till kommunstyrelsen av 
Göteborgs Stads riktlinjer för finansverksamheten. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 264 till kommunfullmäktige 
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§ 901 1280/20 
Samlingsärende inom uppföljning- återrapportering av 
uppdrag november 2020  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 25 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 6 november 2020. 
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§ 902 1250/20 
Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om 
att göra undantag från Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag 
för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande av 
järnväg  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafikverkets förfrågan om att undantas från avgiftsutgiftsuttag för nyttjande av 
allmän plats, avslås. 

2. Trafiknämnden får i uppdrag att besvara Trafikverkets förfrågan i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut samt avseende de specifika frågor som framkommer i 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden ges tillfälligt mandat att reducera avgift för upplåtelse av offentlig 
plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av järnväg i enlighet 
med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

4. Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat regelverk och 
ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och annan allmän 
platsmark. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 265 till kommunfullmäktige 
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§ 903 0341/20 
Redovisning av uppdrag att se över verksamhet och 
inriktning för staden internationella omvärlds- och 
intressebevakning  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 25 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2020. 
Yrkande från V och MP den 6 november 2020. 
Yrkande från SD den 6 november 2020. 
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§ 904 1356/20 
Förslag till reviderade ägardirektiv för Förvaltnings AB 
Framtidens dotterbolag  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reviderat ägardirektiv för Bostads AB Poseidon, i enlighet med Förvaltnings AB 
Framtidens förslag, fastställs.  

2. Reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, i enlighet med 
Förvaltnings AB Framtidens förslag, fastställs.  

3. Reviderat ägardirektiv för Familjebostäder i Göteborg AB, i enlighet med 
Förvaltnings AB Framtidens förslag, fastställs.  

4. Reviderat ägardirektiv för Gårdstensbostäder AB, i enlighet med Förvaltnings AB 
Framtidens förslag, fastställs.  

5. Reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, i enlighet med 
Förvaltnings AB Framtidens förslag, fastställs.  

6. Reviderat ägardirektiv för Göteborgs Egnahems AB, i enlighet med Förvaltnings AB 
Framtidens förslag, fastställs.  

7. Reviderat ägardirektiv för Framtiden Byggutveckling AB, i enlighet med 
Förvaltnings AB Framtidens förslag, fastställs.  

8. Reviderat ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB, i enlighet med 
Förvaltnings AB Framtidens förslag, fastställs.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 oktober 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 6 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S  
den 6 november 2020. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 
Omröstning begärs. 
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§ 904 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars och Jonas Attenius yrkande.” 

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. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 266 till kommunfullmäktige 
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§ 905 1355/20 
Avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg 
Energi AB och Göteborgs Hamn AB 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 25 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020. 
Yrkande från MP, V och S den 5 november 2020. 
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§ 906 1357/20 
Hemställan om fusion mellan Göteborg Energi AB och Sörred 
Energi AB   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Sörred Energi AB i Göteborg Energi AB, 
tillstyrks. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 267 till kommunfullmäktige 
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§ 907 0001/20 
Redovisning av partistöd för år 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Partiernas redovisning av det kommunala partistödet för år 2019 antecknas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 268 till kommunfullmäktige 
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§ 908   
Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD om att utreda 
förutsättningarna att utvidga dansarutbildningen vid Svenska 
Balettskolan i Göteborg till att även omfatta 
yrkesdansarutbilningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 23 oktober 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden utreda 
förutsättningarna för att starta Yrkesdansarutbildningen vid Svenska Balettskolan i 
Göteborg.  

Handling 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 23 oktober 2020. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 269 till kommunfullmäktige 
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§ 909 0391/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, 
utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och 
bolagschefer i enlighet med bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 826. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 juli 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 3 oktober 2020. 
Återremissyrkande från V, MP och S den 6 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet 
med yrkande från V, MP och S den 6 november 2020 samt avslag på tilläggsyrkande från 
SD den 3 oktober 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 3 oktober 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på återremissyrkande från V, MP och S den 6 november 2020 och tilläggsyrkande från 
SD den 3 oktober 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 
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§ 909 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
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). 

Kommunstyrelsen beslutar med sju röster mot sex att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

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 270 till kommunfullmäktige 
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§ 910 0322/20 
Kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att 
förenkla och minska antalet program 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i nära samarbete med Göteborgs Stadshus AB, 
Göteborg & Co AB och Business Region Göteborg AB, utreda förutsättningarna för 
att samordna och samverka för ett gemensamt program där intentionerna i Göteborgs 
Stads program för besöksnäringens utveckling och Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program kvarstår. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i nära samarbete med berörda nämnder utreda 
förutsättningarna för att samordna program och planer inom område folkhälsa, 
jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder där intentionerna i de 
styrande dokumenten kvarstår. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i nära samarbete med byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden samt andra berörda 
nämnder och styrelser utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande 
dokument inom den strategiska stadsplaneringen. Utredningen ska ske samplanerat 
med processen för den nya översiktsplanen. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag, i kommunfullmäktiges budget 2019-11-13 § 4, att 
påbörja en kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och 
minska antalet program samt genom det öka efterlevnaden förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 827. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 september 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 november 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 6 november 2020. 
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§ 910 forts 
Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från 
M, L och C den 11 november 2020. Vidare yrkar Martin Wannholt (D) bifall till 
tilläggsyrkande från SD den 6 november 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från M, L och C den 11 november 2020 samt tilläggsyrkande från SD  
den 6 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 6 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
SD och finner att det egna och Martin Wannholts yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons och Martin Wannholts 
yrkande och Nej för bifall till Daniel Bernmars och Jörgen Fogelklous yrkande.” 

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), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (7). 

Propositionsordning  
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). 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 
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Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (76) 
   
   

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 271 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (76) 
   
   

§ 911 1426/19 
Fastställande av taxa för kommunala hälso-och 
sjukvårdsinsatser i hemmet 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 6 november 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Införandet av en ny taxa för kommunala hälso- och sjukvården pausas tills det finns bättre 
förutsättningar för införandet av en sådan. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 863. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 30 oktober 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 november 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 6 november 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S  
den 30 oktober 2020. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från M, L och C 
den 6 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Daniel Bernmars och Jonas Attenius yrkande antagits som motförslag i 
huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (76) 
   
   

§ 911 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars och Jonas Attenius yrkande.” 

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). 

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 6 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 272 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (76) 
   
   

§ 912 1255/20 
Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden och gator i 
Backaplan  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafiknämnden bemyndigas att förändra innehållet i projekt Kvilleleden och gator i 
Backaplan för att nå investeringsramen om 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. 

2. Trafiknämnden bemyndigas att teckna Medfinansierings- och Genomförandeavtal –
E6.21 Göteborgs Hamn/ Lundbyleden samt gator vid Backaplan. 

3. Trafiknämnden bemyndigas att justera nivån på medfinansiering till statlig 
infrastruktur inom avtalet, dock inte till högre belopp än 143 miljoner kronor i 2016 
års prisnivå. 

4. Trafiknämnden får i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen om väsentliga 
förändringar i innehåll och dess eventuella konsekvenser i förhållande till tidigare 
fattade beslut när reviderat medfinansierings- och genomförandeavtal tecknats med 
Trafikverket.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 864. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 september 2020. 
Yrkande från SD den 15 oktober 2020. 
Tilläggsyrkande från D den 11 november 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från D den 11 november 2020. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från 
SD den 15 oktober 2020 och tilläggsyrkande från D den 11 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 15 oktober 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från D 
och finner att det egna m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag bifallits. 
Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (76) 
   
   

§ 912 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.” 

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). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) avstår från att rösta (3). 

Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från D. 

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från V deltar inte i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 273 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (76) 
   
   

§ 913 0407/19 
Redovisning av uppdrag att utreda det framtida 
huvudmannaskapet för Stora Teatern 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 25 november 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 865. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (76) 
   
   

§ 914 1290/20 
Överföring av verksamheter från kommunstyrelsen till äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för 
funktionsstöd  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ansvar för enheten för kontrakt och uppföljning med nuvarande placering under 
kommunstyrelsen överförs till äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden 
för funktionsstöd per 1 januari 2021, i enlighet med fördelningen som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Kommunstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv till äldre samt 
vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd som behövs för att driva 
verksamheten inom enheten för kontrakt och uppföljning vidare. 

3. Kommunstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv till äldre samt 
vård- och omsorgsnämnden som behövs för att driva verksamheten inom Senior 
Göteborg vidare. 

4. Överlämnade av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 2 och 
3 ska ske i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden. Tidpunkt för 
överlämnande är den 1 januari 2021. 

5. Tillägg i reglemente för äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden 
förfunktionsstöd, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 866. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 
Yrkande från S den 11 november 2020. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
tilläggsyrkande från S den 11 november 2020. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från S  
den 11 november 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (76) 
   
   

§ 914 forts 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 274 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (76) 
   
   

§ 915 1079/20 
Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 januari 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 679, den 16 september 2020, § 733, den 30 september 2020, 
§ 787, den 14 oktober 2020, § 834 och den 21 oktober 2020, § 874. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 11 september 2020. 
Yrkande från D den 30 september 2020. 
Återremissyrkande från SD den 11 september 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 27 januari 2020 och i andra hand bifall till yrkande från D den 30 september 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
SD den 11 september 2020. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (76) 
   
   

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

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). 

Kommunstyrelsen beslutar med sju röster mot sex att bordlägga ärendet. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (76) 
   
   

§ 916 1078/20 
Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna 
Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 
- Biotech Center 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 januari 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 680, den 16 september 2020, § 734, den 30 september 2020, 
§ 788, den 14 oktober 2020, § 835 och den 21 oktober 2020, § 875. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 25 september 2020. 
Yrkande från D den 30 september 2020. 
Återremissyrkande från SD den 11 september 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde och bifall till yrkande från V, MP och S den 25 september 2020. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas till 
sammanträdet den 27 januari 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) 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.” 

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). 

Kommunstyrelsen beslutar med sju röster mot sex att bordlägga ärendet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (76) 
   
   

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (76) 
   
   

§ 917   
Yrkande från S, V, MP, M, L, C och särskilt yttrande KD 
angående Fritidsbanken 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, V, MP, M, L och C den 1 november 2020 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo och stadsdelsnämnden Västra Göteborg 
får i uppdrag att driva vidare Fritidsbanken i Västra Frölunda. Uppdraget övergår till 
socialnämnden sydväst efter årsskiftet 2020/2021.  

2. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, tillsammans med idrotts- och 
föreningsnämnden, utreda en framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och 
fritidsartiklar i stadsområdena. Uppdraget övergår till socialnämnderna efter årsskiftet 
2020/2021.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 791, den 14 oktober 2020, § 838 och  
den 21 oktober 2020, § 876. 

Handlingar 
Yrkande från S, V, MP, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 1 november 2020. 
Yrkande från D den 11 november 2020. 
Yttrande från SD den 11 november 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L), Daniel Bernmar (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande 
från S, V, MP, M, L och C den 1 november 2020. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) och 
Blerta Hoti (S) avslag på yrkande från D den 1 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 11 november 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 275 till kommunfullmäktige 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (76) 
   
   

§ 918 0998/20 
Redovisning av utredning gällande hur smittspridningen av 
covid-19 inom äldreomsorgen har kunnat leda till så höga 
dödstal på vissa boenden 

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

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03 § 531 till stadsledningskontoret, att 
skyndsamt tillsätta en utredning som ska utreda hur smittspridningen inom 
äldreomsorgen kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden, antecknas och 
förklaras fullgjort.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i dialog med smittskydd möjliggöra ett lokalt 
besöksstopp på Göteborgs Stads äldreboenden. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda regelbunden 
testning av Covid-19 samt antikroppstester på frivillig basis för personal inom 
äldreomsorgen i syfte att upptäcka smitta hos anställda utan symptom. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en redovisning hur det nära 
ledarskapet har säkerställts vid sjukfrånvaro och ökad belastning under pandemin. 

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa hur slutsatserna rapporten har och 
kommer omhändertas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2020. 
Yrkande från MP och V den 4 november 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 6 november 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 5 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 november 2020. 
Yttrande från D den 10 november 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 4 november 2020 och 
avslag på tilläggsyrkande från SD den 6 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från M, L, C och S den 5 november 2020.  

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande från  
M, L, C och S den 5 november 2020 och tilläggsyrkande från SD den 6 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 6 november 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (76) 
   
   

§ 918 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på det egna m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Karin Pleijels yrkande om bifall till yrkande från  
MP och V och finner att det egna m.fl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons m.fl. yrkande och Nej för 
bifall till Karin Pleijels yrkande.” 

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

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

Propositionsordning  
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). 

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

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 november 2020. 

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 november 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (76) 
   
   

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Social resursnämnd 
Samtliga stadsdelsnämnder 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (76) 
   
   

§ 919 1329/20 
Framställan från park- och naturnämnden om utökad 
budgetram för högre driftskostnader för investerings- och 
exploateringsprojekt från år 2021 och framåt  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Park- och naturnämndens framställan om utökad budgetram för högre driftskostnader för 
investerings- och exploateringsprojekt från år 2021 och framåt, avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 oktober 2020. 
Yrkande från MP och V den 6 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 10 november 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 6 november 2020. 

Blerta Hoti (S), Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) och Emmyly Bönfors (C)  
avslag på yrkande från MP och V den 6 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena 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 Karin Pleijels yrkande.” 

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

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

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 10 november 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (76) 
   
   

§ 919 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Park- och naturnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (76) 
   
   

§ 920   
Yrkande från V och MP om att möjliggöra anställning för 
ensamkommande med rätt kompetens som riskerar utvisning  

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 23 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 11 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 11 november 2020. 
Yttrande från S den 11 november 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP 
den 23 oktober 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 23 oktober 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP 
den 23 oktober 2020 med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD 
den 11 november 2020. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m.fl. yrkande 
bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna m.fl. yrkande om avslag på 
yrkandet från V och MP som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer 
härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Daniel Bernmars yrkande 
om bifall till yrkande från V och MP antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från V och MP.” 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (76) 
   
   

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 11 november 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (76) 
   
   

§ 921   
Utseende av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd i 
stället för Majrut Börjesson (V) som avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd för tiden till och med 2022 i stället för 
Majrut Börjesson (V) utses Joakim Hallman (V). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 806. 

Protokollsutdrag skickas till 
Joakim Hallman 
Göteborgs Stads Sverigefinska råd 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (76) 
   
   

§ 922 0982/20 
Lägesrapport 2020 avseende trygghetsboende  

Beslut 
Enligt yrkande från V, MP och S: 

1. Fastighetsnämndens årliga lägesrapport 2020 gällande trygghetsboende antecknas 
och förklaras fullgjord.  

2. Fastighetsnämndens årliga lägesrapport gällande trygghetsboende sker från och med 
2021 inom ramen för Göteborgs Stads ordinarie uppföljningsprocess.  

3. Den politiska målbilden om 1200 trygghetsbostäder för mandatperioden 2019–2022 
kvarstår. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 842. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 4 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S  
den 4 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från V, MP och S den 4 november 2020. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars och Jonas Attenius yrkande.” 

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), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (7). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (76) 
   
   

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (76) 
   
   

§ 923 0933/20 
Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet  

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

1. Inget råd inom miljö- och klimatområdet inrättas. 
2. Arbetsgruppen för ett fossilfritt Göteborg utvärderas senast till den 1 juli 2021. 
3. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-05-06 § 429 förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 799 och den 14 oktober 2020, § 844. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 september 2020. 
Yrkande från SD den 28 september 2020. 
Yrkande från S den 30 september 2020. 
Yrkande från S, MP och V den 6 november 2020. 
Yrkande från D den 11 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 11 november 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från D  
den 11 november 2020. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) avslag på yrkande från SD 
den 28 september 2020 och yrkande från S, MP och V den 6 november 2020. 

Blerta Hoti (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från S, MP och V  
den 6 november 2020 samt avslag på yrkande från SD den 28 september 2020 och 
yrkande från D den 11 november 2020. Vidare anmäler Blerta Hoti (S) att yrkandet från S 
den 30 september 2020 återtas. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 28 september 2020 
och i andra hand bifall till och yrkande från D den 11 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin 
Wannholts m.fl. yrkande om bifall till yrkande från D bifallits. Omröstning begärs. 
Ordföranden antecknar Martin Wannholts m.fl. yrkande som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Blerta Hotis och Karin Pleijels yrkande antagits som motförslag i 
huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (76) 
   
   

§ 923 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts m.fl. yrkande och Nej 
för bifall till Blerta Hotis och Karin Pleijels yrkande.” 

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). 

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 11 november 2020.  

Protokollsutdrag skickas till 
Arbetsgruppen för ett fossilfritt Göteborg 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (76) 
   
   

§ 924   
Reviderat yrkande från S och D angående stadens rutiner för 
att säkerställa att anställda inom staden inte har kopplingar 
till extremism och gängkriminalitet  

Beslut 
Enligt yrkande från S och D med tillägg enligt yrkande från D: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att stadens rutiner för nyanställning 
av fast och vikarierande personal förhindrar rekrytering av personer med av polisen, 
säkerhetstjänst eller annan rättsvårdande myndighet konstaterad koppling till 
organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. Om gällande rutiner ej 
bedöms uppfylla detta ska stadsledningskontoret föreslå kommunstyrelsen 
förtydliganden och skärpningar, med kommunstyrelsens personalberedning som 
avstämningsyta under arbetsprocessen.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa stadens rutiner vid nyanställningar, 
och för vikarier i avsikt att säkerställa att inga kopplingar finns till extremism, 
gängkriminalitet eller andra odemokratiska handlingar.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober, § 849. 

Handlingar 
Yrkande från S och D den 11 november 2020. 
Yrkande från S den 11 november 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 3 oktober 2020. 
Tilläggsyrkande från D den 9 oktober 2020. 
Yttrande från V och MP den 10 november 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D den 11 november 2020 och 
tilläggsyrkande från D den 9 oktober 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från S och D den 11 november 2020, 
tilläggsyrkande från SD den 3 oktober 2020 och tilläggsyrkande från D  
den 9 oktober 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S och D den 11 november 2020 och 
avslag på tilläggsyrkande från SD den 3 oktober 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (76) 
   
   

§ 924 forts   
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på bifall respektive avslag på 
yrkandet från S och D och finner att det bifallits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner 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). 

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

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 10 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (76) 
   
   

§ 925   
Yrkande från V angående hemställan till Skolinspektionen att 
granska friskolors klädkoder 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Yrkandet från V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 850. 

Handlingar 
Yrkande från V den 6 oktober 2020. 
Yrkande från MP den 9 oktober 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 november 2020. 
Yttrande från S den 10 november 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från 
M, L och C den 6 november 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 6 oktober 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 9 oktober 2020 och avslag på 
yrkande från V den 6 oktober 2020 och yrkande från M, L och C den 6 november 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från V den 6 oktober 2020 och yrkande från 
MP den 9 oktober 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Martin 
Wannholts yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 november 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 november 2020. 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (76) 
   
   

§ 926   
Yrkande från V och MP angående att säkerställa stadens 
övergripande MR-arbete  

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att på kommande kommunstyrelse muntligt redovisa 
hur nödvändig kompetens och funktioner kring MR-frågor ur ett hela staden perspektiv 
ska säkerställas i den nya organisationen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 851. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 7 oktober 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 november 2020. 
Yrkande från SD den 9 oktober 2020. 
Tilläggsyrkande från S den 6 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 7 oktober 2020.  

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V och MP och tilläggsyrkande från S  
den 6 november 2020 samt avslag på yrkande från M, L och C den 6 november 2020 och 
yrkande från SD den 9 oktober 2020. 

Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 6 november 2020 och avslag på yrkande från V och MP den 7 oktober 2020, yrkande 
från SD den 9 oktober 2020 och tilläggsyrkande från S den 6 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 9 oktober 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (76) 
   
   

§ 926 forts   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons och Martin Wannholts 
yrkande och Nej för bifall till Daniel Bernmars och Jonas Attenius yrkande.” 

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). 

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

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

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), 
Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (76) 
   
   

§ 927   
Yrkande från V och MP om att kartlägga nedskärningarna 
inom socialtjänsten 

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma snarast med muntlig redogörelse om 
de faktiska omständigheterna kring: 

1. Indragna tjänster för socialsekreterare 
2. Minskat förebyggande socialt arbete med barn och familjer 
3. Strängare bedömningar vid myndighetsutövning 
4. Uteblivna insatser till berättigade som är av budgetrelaterad orsak 
5. Sjuktal och personalomsättning bland socialsekreterare 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 852. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 7 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 5 november 2020. 
Yrkande från D den 6 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 september 2020. 
Yttrande från S den 11 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 7 oktober 2020. Vidare yrkar Marina Johansson (S) avslag på yrkande från SD  
den 5 november 2020 och yrkande från D den 6 november 2020. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från D  
den 6 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 5 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts och det 
egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Martin Wannholts och 
det egna yrkandet som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att Daniel Bernmars och Marina 
Johanssons yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (76) 
   
   

§ 927 forts   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Daniel Bernmars och Marina Johanssons yrkande.” 

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 Axel Josefsons yrkande. 

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

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (76) 
   
   

§ 928   
Yrkande från D angående kvalitetssäkrad äldreomsorg  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2020, § 853. 

Handlingar 
Yrkande från D den 7 oktober 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 november 2020. 
Yttrande från S den 11 november 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 7 oktober 2020. 

Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på 
yrkande från D den 7 oktober 2020. 

Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 7 oktober 2020 med hänvisning 
till yttrandet från M, L, C och KD den 9 november 2020. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), 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). 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (76) 
   
   

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

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (76) 
   
   

§ 929 0750/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst 
avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt 
förenklat beslutsfattande 

Beslut 
Enligt yrkande från S: 

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret med uppdrag att komplettera 
tjänsteutlåtandet med yttranden från de fackliga parterna.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 877. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 
Yrkande från S den 11 november 2020. 
Återremissyrkande från V och MP den 6 november 2020. 
Yttrande från D den 10 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från  
V och MP den 6 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D) och Marina Johansson (S) yrkar 
att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från S samt avslag på 
återremissyrkande från V och MP den 6 november 2020.  

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

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 november 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (76) 
   
   

§ 929 forts 
Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (76) 
   
   

§ 930 0416/20 
Redovisning av uppdrag att utreda formerna för fortsatt 
finansiering av Göteborg & Co AB i beredskapssyfte 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2020-02-26 § 147 till stadsledningskontoret att utreda 
formerna för fortsatt finansiering av Göteborg & Co AB i beredskapssyfte, förklaras 
fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 878. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 
Yttrande från SD den 20 oktober 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborg & Co AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (76) 
   
   

§ 931   
Yrkande från SD angående omfördelning av förslag till 
kommuntal 2021 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 891. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 21 oktober 2020. 
Yrkande från D den 6 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) 
yrkar avslag på yrkande från SD den 21 oktober 2020 och yrkande från D  
den 6 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 6 november 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 21 oktober 2020 
och i andra hand bifall till yrkande från D den 6 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner 
på återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts yrkande antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande och Nej 
för bifall till Martin Wannholts 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). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (76) 
   
   

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (76) 
   
   

§ 932   
Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för 
funktionshindersfrågor i stället för Blerta Hoti (S) 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor för tiden till och med 2022 
i stället för Blerta Hoti (S) utses Marina Johansson (S). 

Protokollsutdrag skickas till 
Marina Johansson 
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (76) 
   
   

§ 933   
Yrkande från V och MP angående övertalighet bland stadens 
anställda i och med övergången från stadsdelsnämnder till 
facknämnder 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 25 november 2020. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 4 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (76) 
   
   

§ 934   
Yrkande från V och MP om åtgärder för att minska 
smittspridningen av Covid-19  

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 25 november 2020. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 4 november 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 25 november 2020. 

Daniel Bernmar (V) 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.” 

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 beslutar med nio röster mot en att bordlägga ärendet till sammanträdet 
den 25 november 2020. 

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

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (76) 
   
   

§ 935 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 25 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (76) 
   
   

§ 936 0921/20 
Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
skolskjuts för elever i grundsärskolan 

Beslut 
På förslag av Helene Odenjung (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 25 november 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 881. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 november 2020. 
Yrkande från MP, V, S och D den 16 oktober 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (76) 
   
   

§ 937 0539/19 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) om att 
skydda havets ålgräsängar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V, D och S den 6 november 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Karin Pleijel och Klara Holmin väckta motionen bifalles med justeringen att 
byggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med miljö- och klimatnämnden 
utreda vilka ålgräsområden som bör skyddas samt vilken skyddsform som är lämplig 
för dessa. 

2. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utifrån utredningen ovan (punkt 1) arbeta in 
skydd av ålgräsängar i prioriteringslistan för att skydd av natur. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020 § 882. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 augusti 2019, reviderat den 4 september 2020. 
Yrkande från MP, V, D och S den 6 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 10 november 2020. 
Yttrande från SD den 20 oktober 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 10 november 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 276 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (76) 
   
   

§ 938 1138/20 
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommunernas 
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken  
(SOU 2020:41) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen - kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken 
(SOU 2020:41), i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Arbetsmarknadsdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 6 november 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 6 november 2020. 
Yttrande från V den 10 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från V och MP den 6 november 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från V och MP  
den 6 november 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 6 november 2020. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 november 2020.  

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (76) 
   
   

§ 938 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 277 till Arbetsmarknadsdepartementet 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
SDN Östra Göteborg  
SDN Majorna-Linné 
SDN Västra Göteborg 
SDN Norra Hisingen 

 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (76) 
   
   

§ 939 1127/20 
Remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnrättsperspektiv 
för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande 
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till 
bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång”  
(Ds 2020:16), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2020. 
Yttrande från S den 11 november 2020. 
Yttrande från SD den 10 november 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 november 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 278 till Socialdepartementet 
Social resursnämnd 
Utbildningsnämnden 
SDN Angered 
SDN Västra Göteborg 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (76) 
   
   

§ 940 0949/20 
Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 25 november 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020. 
Yrkande från D den 11 november 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (76) 
   
   

§ 941 0637/19 
Samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor 

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

Yttrande över samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya 
stambanor, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med 
ändring enligt yrkande från M, L, C och S, översänds till Trafikverket.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 883. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 november 2020. 
Yrkande från D den 6 november 2020. 
Yttrande från SD den 3 november 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C och S den 6 november 2020.  

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
samt avslag på yrkande från M, L, C och S och yrkande från D den 6 november 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 6 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Blerta Hotis 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 november 2020. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (76) 
   
   

§ 941 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 279 till Trafikverket 
Miljö- och klimatnämnden 
Trafiknämnden 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (76) 
   
   

§ 942 1140/20 
Remiss från Socialdepartementet - SOU 2018:88 LSS 
Utredningen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss av betänkandet LSS Utredningen SOU 2018:88, i enlighet med 
bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 oktober 2020, § 885. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 16 oktober 2020. 
Yttrande från S den 11 november 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på tilläggsyrkande från SD den 16 oktober 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från SD den 16 oktober 2020.  

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (76) 
   
   

§ 942 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 11 november 2020 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 280 till Socialdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (76) 
   
   

§ 943   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Antecknas. 

Information 
Eva Hessman informerar via samhällsskydd och beredskap att det på förmiddagen 
inträffat en explosion på vårdcentralen Hagakliniken samt att stadsdelsnämnden  
Majorna-Linné är informerad.  

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (76) 
   
   

§ 944 0072/20 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 1419/20 - Stadsrevisionen - Granskning av Kretslopp och vatten samt 

kommunstyrelsen, va-nät 
4. 0951/20 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Kommunfullmäktiges beslut 

gällande Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden 
5. 0256/20 - Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads delårsrapport 
6. Personalberedningens protokoll 2020-09-24 och 2020-10-13 
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 och 2020-10-07 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (76) 
   
   

§ 945   
Förordnande av politisk sekreterare för C  

Beslut 
1. Alexandra Stendal (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. 

Protokollsutdrag skickas till 
Alexandra Stendal 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 24) 
Sammanträdesdatum: 2020-11-11 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 76 (76) 
   
   

§ 946   
Övriga frågor 
 

Martin Wannholt (D) framför att nämnder fattar olika beslut gällande deltagande på 
distans och efterfrågar förtydligande kring vad som gäller.  

Helene Odenjung (L) ställer en fråga om möjligheten att skapa ett större galleri i Teams 
så att alla närvarande syns och kan delta på ett bra sätt.  

Karin Pleijel (MP) ställer en fråga om möjligheten för kommunstyrelsen att minska 
antalet närvarande ledamöter till ett minimum med tanke på rådande pandemi. 
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