
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 1 (53) 
  

   

Tid: 9:30–10:23 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 819-858 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung 
(L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), §§ 819-829,  
Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) via Teams, Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Nina Miskovsky (M), §§ 830-858 

Övriga ersättare 
Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld,  
via Teams: Erica Farberger, Christina Terfors, Anna Skrapste, Johan Svensson, Alice 
Vernersson, Anna-Klara Behlin, Jennifer Hankins, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, 
Caroline Karlsson, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Viktor Lundblad, Gabriella Toftered, Pär 
Gustafsson, Olle Johnsson, Ann Catrine Fogelgren, Annika Westh, Johanna Hallman, 
Emma Dolderer, Kristoffer Filipsson, Dan-Ove Marcelind, Miriam Lilja, Timothy 
Tréville 
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§ 819   
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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§ 820 0262/20 
Delårsrapport augusti - Staden 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 oktober 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD  
den 14 oktober 2020. 
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§ 821 1229/20 
Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa, i enlighet med nämndens 
bilaga 1 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-21 § 19 till kretslopp och vattennämnden, att 
ta fram en ny modell för avfallstaxa som i större utsträckning styr mot ökad 
resurshushållning i enlighet med EU:s avfallstrappa och ambitionerna i 
Göteborgsregionens nya avfallsplan som är under framtagande, förklaras fullgjort. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 242 till kommunfullmäktige 
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§ 822 1228/20 
Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och 
avloppstaxa (VA-taxa) samt revidering av VA-föreskrifter 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till brukningstaxa för vatten och avlopp (VA) 
enligt nämndens bilaga 1 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, fastställs. 

2. Kretslopp och vattennämndens förslag till anläggningstaxa för vatten och avlopp 
(VA) enligt nämndens bilaga 1 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, 
fastställs. 

3. Kretslopp och vattennämndens förslag till ”Föreskrifter för VA-taxa” enligt 
nämndens bilaga 2 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, fastställs. 

4. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att ta fram en analysmodell för att 
beräkna kostnadstäckningen från anläggningsavgiften samt en långsiktig plan för att 
uppnå kommunfullmäktiges inriktning om 70 procents kostnadstäckning. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september 2020. 
Återremissyrkande från MP och V den 9 oktober 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på 
återremissyrkande från MP och V den 9 oktober 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från  
MP och V den 9 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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§ 822 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.” 

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 beslutar med tio röster mot tre att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 243 till kommunfullmäktige 
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§ 823 0402/19 
Valfrihetssystem enligt LOV inom vård och omsorgsboende - 
utredning med remissvar, och förberedande arbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker beslutssatsen i yrkande från M, L och C den 8 oktober 2020 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Införandet av LOV inom vård- och omsorgsboende pausas under den innevarande 
mandatperioden.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 augusti 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 8 oktober 2020. 
Yrkande från S den 9 oktober 2020. 
Yrkande från V och MP den 9 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 9 oktober 2020. 
Yttrande från V den 13 oktober 2020. 
Yttrande från MP den 13 oktober 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 9 oktober 2020. 

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

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till beslutssatsen i yrkande från M, L och C  
den 8 oktober 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 9 oktober 2020. 

Beslutsgång  
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från S och yrkandet 
från V och MP behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssats. 

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 oktober 2020. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 oktober 2020. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 oktober 2020. 
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§ 823 forts 
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 244 till kommunfullmäktige 
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§ 824 0332/20 
Redovisning av uppdrag, verka för att det finns möjlighet att 
välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av uppdraget från kommunfullmäktiges budget för 2020 om att verka för att 
det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020, reviderat den 15 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 245 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10 (53) 
   
   

§ 825 0333/20 
Redovisning av uppdrag att utreda om hur ett koordinerande 
arbetssätt kan utvecklas för att underlätta för människor med 
omfattande eller komplicerade behov av stöd  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C, V, MP, S och D den 9 oktober 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Redovisning av budgetuppdrag 2020 avseende att utreda hur ett koordinerande 
arbetssätt kan utvecklas för att underlätta för människor med omfattande eller 
komplicerade behov av stöd antecknas och förklaras fullgjort. 

2. De nya socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt den nya 
nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att fortsätta med utvecklingen av ett 
koordinerande arbetssätt och den generella samverkan för att underlätta för 
människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, V, MP, S och D samt särskilt yttrande från KD 
den 9 oktober 2020. 
Yttrande från V och MP den 13 oktober 2020. 

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 13 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 246 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 11 (53) 
   
   

§ 826 0391/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, 
utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 juli 2020. 
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§ 827 0322/20 
Kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att 
förenkla och minska antalet program 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 september 2020. 
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§ 828 0602/20 
Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente 
och Göteborgs stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till 
förenings- och kulturlivet  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 763. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 september 2020. 
Yttrande från S den 13 oktober 2020. 
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§ 829 0759/19 
Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-03-28 § 21 att i samverkan med 
funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor revidera 
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 
förklaras fullgjort. 

2. Förslag till revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning 2021–2026, i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 766. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 augusti 2020. 
Yttrande från V och MP den 12 oktober 2020. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 12 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 247 till kommunfullmäktige 
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§ 830 1157/19 
Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas 
från asylsökandes egenbosättning  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Områden i enlighet med stadsledningskontorets förslag i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet godkänns 
som Göteborgs Stads förslag på anmälan av områden och översänds till Länsstyrelsen Västra 
Götalands län att yttra sig om enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m fl. 

2. Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket de områden som ska begränsas från asylsökandes 
egenbosättning enligt förteckning i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 767. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2020. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns yttrande över Göteborgs Stads förslag till 
områdesbegränsningar av eget boende för asylsökande från den 13 oktober 2020. 
Yrkande från S den 25 september 2020. 
Yrkande från D den 25 september 2020. 
Yrkande från SD den 25 september 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 25 september 2020. 
Yttrande från V och MP den 28 september 2020. 
Yttrande från S den 13 oktober 2020. 
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§ 830 forts 
Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 25 september 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD  
den 25 september 2020 och i andra hand bifall till yrkande från D den 25 september 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från  
MP och V den 25 september 2020 och avslag på stadsledningskontorets förslag, yrkande 
från D den 25 september 2020 och yrkande från SD den 25 september 2020. 

Helene Odenjung (L) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från D den 25 september 2020, 
yrkande från SD den 25 september 2020 och tilläggsyrkande från MP och V  
den 25 september 2020. 

Jonas Attenius (S) anmäler att yrkandet från S den 13 oktober 2020 återtas. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
MP och V och finner att Helene Odenjungs och det egna yrkandet om bifall till 
stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar 
Helene Odenjungs och det egna yrkandet som Ja-proposition i huvudvoteringen. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden för att finna ett 
motförslag till Helene Odenjungs och det egna yrkandet och finner att Daniel Bernmars 
och Karin Pleijels yrkande om avslag på stadsledningskontorets förslag bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Daniel Bernmars och Karin Pleijels yrkande 
som Ja-proposition i omröstningen om motförslag i huvudvoteringen. 

Propositionsordning – antagande av motförslag i 
huvudvoteringen 
Ordföranden ställer propositioner på återstående yrkanden för att finna ett motförslag till 
Daniel Bernmars och Karin Pleijels yrkande och finner att Martin Wannholts yrkande 
antagits som Nej-proposition i omröstning om motförslag i huvudvoteringen. 
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§ 830 forts 
Omröstning om motförslag i huvudvoteringen 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars och Karin Pleijels 
yrkande om avslag på stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Martin 
Wannholts yrkande.” 

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

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

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Marina Johansson (S), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel 
Josefson (M) avstår från att rösta (7). 

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att anta Martin Wannholts 
yrkande som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Helene Odenjungs och Axel Josefsons 
yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Martin 
Wannholts yrkande.” 

Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (4). 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) avstår från att rösta (6). 

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

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

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden  
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) avstår från att rösta (3). 
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§ 830 forts 
Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från S deltar inte i beslutet med hänvisning till yttrandet från S  
den 13 oktober 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag avstått från att rösta i omröstningen om motförslag i huvudvoteringen samt 
röstat Ja i övriga omröstningar. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 28 september 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 oktober 2020. 

Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet. 

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

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 248 till kommunfullmäktige 
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§ 831 1288/19 
Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt 
komplettering i kommunstyrelsens reglemente 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 768. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2020. 
Yrkande från SD den 25 september 2020. 
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§ 832 0990/20 
Revidering av kulturnämndens avgifter 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 727 och den 30 september 2020, § 782. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 30 september 2020. 
Yrkande från S och D den 25 september 2020. 
Yttrande från D den 27 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 
Yttrande från V och MP den 30 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (53) 
   
   

§ 833 0892/20 
Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - 
Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av 
program för att förbättra arbetsmiljön och minska 
sjukskrivningstalen 

Beslut 
På förslag av Helene Odenjung (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 september 2020, § 728 och den 30 september 2020, § 783. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 augusti 2020. 
Yrkande från V och MP den 11 september 2020. 
Yttrande från S den 29 september 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 13 oktober 2020. 
Yttrande från D den 13 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (53) 
   
   

§ 834 1079/20 
Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 679, den 16 september 2020, § 733 och  
den 30 september 2020, § 787. 

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. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (53) 
   
   

§ 835 1078/20 
Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna 
Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 
- Biotech Center 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 september 2020, § 680, den 16 september 2020, § 734 och  
den 30 september 2020, § 788. 

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. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (53) 
   
   

§ 836   
Yrkande från S, V och MP angående fortsatt 
anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i 
stadens bolag 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda yrkandet från S, V, och MP. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2020, § 736 och den 30 september 2020, § 789. 

Handlingar 
Yrkande från S, V och MP den 8 september 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 2 oktober 2020. 
Yttrande från D den 30 september 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från 
M, L och C den 2 oktober 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP  
den 8 september 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena 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 Jonas Attenius yrkande.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) 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 Axel Josefsons och 
Martin Wannholts yrkande. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (53) 
   
   

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 september 2020. 

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

Reservation 
Daniel Bernmar (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Jag reserverar mig då jag 
anser att kommunstyrelsen inte ska fatta beslut om att bereda frågor på lösa grunder. Det 
finns inget system eller rutin för beredning av yrkanden. Partierna har resurs till sitt 
förfogande att fatta beslut i den materiella sakfrågan och om yrkandet inte uppnår en 
sådan nivå ska det röstas ned. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (53) 
   
   

§ 837   
Yrkande från SD angående en aktuell nulägesanalys av 
hotbilden från den islamistiska, den våldsbejakande 
autonoma miljön, samt hotbilden från och mellan olika 
etniska och religiösa grupper i Göteborg 

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
aktuell lägesanalys av hotbilden från den islamistiska, andra religiösa grupper, den 
våldsbejakande autonoma miljön, samt mellan olika etniska grupper i Göteborg. 

2. Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 790. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 16 september 2020. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 2 oktober 2020. 
Yrkande från D den 7 oktober 2020. 
Yttrande från MP och V den 13 oktober 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från SD  
den 16 september 2020, yrkande från M, L, C och S den 2 oktober 2020 och yrkande från 
D den 7 oktober 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 7 oktober 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 16 september 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och S den 2 oktober 2020 och 
avslag på yrkande från SD den 16 september 2020 och yrkande från D  
den 7 oktober 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (53) 
   
   

§ 837 forts  
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 oktober 2020. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 13 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (53) 
   
   

§ 838   
Yrkande från S, V och MP angående Fritidsbanken 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 791. 

Handlingar 
Yrkande från S, V och MP den 22 september 2020. 
Yttrande från SD den 13 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (53) 
   
   

§ 839   
Yrkande från S angående kartläggning och bekämpning av 
klanbaserad kriminalitet 

Beslut 
Enligt beslutssatsen i yrkandena från M, L och C samt D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda ärendet genom att redovisa i vilken 
utsträckning som intentionerna i yrkandet kan omhändertas inom existerande arbete och i 
vilken utsträckning nya uppdrag behöver ges och nya resurser behöver tillsättas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 792. 

Handlingar 
Yrkande från S den 29 september 2020. 
Yrkande från D den 7 oktober 2020. 
Yrkande från MP och V den 9 oktober 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 oktober 2020. 
Yttrande från SD den 28 september 2020. 

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

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 9 oktober 2020. 

Jonas Attenius (S) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S 
den 29 september 2020. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från D  
den 7 oktober 2020, yrkande från MP och V den 9 oktober 2020 samt yrkande från  
M, L och C den 14 oktober 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 14 oktober 2020. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från M, L och C och 
yrkandet från D behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssats. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutssatsen i yrkandena 
från M, L och C samt D bifallits. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (53) 
   
   

§ 839 forts   
Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 september 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 oktober 2020. 

Reservation 
Daniel Bernmar (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Jag reserverar mig då jag 
anser att kommunstyrelsen inte ska fatta beslut om att bereda frågor på lösa grunder. Det 
finns inget system eller rutin för beredning av yrkanden. Partierna har resurs till sitt 
förfogande att fatta beslut i den materiella sakfrågan och om yrkandet inte uppnår en 
sådan nivå ska det röstas ned. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (53) 
   
   

§ 840   
Yrkande från S angående utökad samverkan med 
rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet 

Beslut 
Enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt D: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda beslutssats 1 och 2 i yrkandet från S.  
2. Beslutssats 3 i yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 794. 

Handlingar 
Yrkande från S den 22 september 2020. 
Yrkande från D den 7 oktober 2020. 
Yrkande från V och MP den 9 oktober 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 oktober 2020. 
Yttrande från SD den 28 september 2020. 

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

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 9 oktober 2020. 

Jonas Attenius (S) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S  
den 22 september 2020. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från D  
den 7 oktober 2020, yrkande från MP och V den 9 oktober 2020 samt yrkande från  
M, L och C den 14 oktober 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 14 oktober 2020. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från M, L och C 
samt yrkandet från D behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssatser. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutssatserna i yrkandena 
från M, L och C samt D bifallits. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (53) 
   
   

§ 840 forts   
Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 september 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 oktober 2020. 

Reservation 
Daniel Bernmar (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Jag reserverar mig då jag 
anser att kommunstyrelsen inte ska fatta beslut om att bereda frågor på lösa grunder. Det 
finns inget system eller rutin för beredning av yrkanden. Partierna har resurs till sitt 
förfogande att fatta beslut i den materiella sakfrågan och om yrkandet inte uppnår en 
sådan nivå ska det röstas ned. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (53) 
   
   

§ 841 0106/20 
Struktur och tidplan för uppföljning 2021 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2021, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänstutlåtande, godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (53) 
   
   

§ 842 0982/20 
Lägesrapport 2020 avseende trygghetsboende  

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (53) 
   
   

§ 843 1019/20 
Hemställan från Business Region Göteborg AB gällande 
elektrifierat transportsystem  

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

Business Region Göteborg AB får i uppdrag att ta fram en elektrifieringsplan som ska ha 
en tydlig vision, målsättning samt förslag på åtgärder. Befintligt arbete inom området ska 
ingå i elektrifieringsplanen och ske inom ordinarie budget. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 796. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 september 2020. 
Yrkande från D den 25 september 2020. 
Yrkande från M, L, C, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 14 oktober 2020. 
Yttrande från SD den 22 september 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, V och MP  
den 14 oktober 2020 och avslag på yrkande från D den 25 september 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 25 september 2020. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors yrkande och Nej för 
bifall till Martin Wannholts yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (11). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (53) 
   
   

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 september 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborg Stadshus AB 
Business Region Göteborg AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (53) 
   
   

§ 844 0933/20 
Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet  

Beslut 
På förslag av Emmyly Bönfors (C): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 799. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 september 2020. 
Yrkande från D den 25 september 2020. 
Yrkande från S den 30 september 2020. 
Yrkande från SD den 28 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (53) 
   
   

§ 845   
Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) 
i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Helene Odenjung (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 augusti 2020, § 650, den 2 september 2020, § 695 och  
den 30 september 2020, § 802. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (53) 
   
   

§ 846   
Yrkande från MP och V angående Sluta skjut 

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

Yrkandet från MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 807. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 22 september 2020. 
Yrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD den 14 oktober 2020. 
Yttrande från SD den 13 oktober 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Jörgen Fogelklou (SD) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
yrkande från MP och V den 22 september 2020. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag 
på yrkande från M, L, C, S och D den 14 oktober 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, S och D  
den 14 oktober 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 Karin Pleijels m. fl. yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), 
Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina 
Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och Jörgen Fogelklou (SD) 
röstar Nej (4). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (53) 
   
   

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 oktober 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 oktober 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (53) 
   
   

§ 847   
Yrkande från D angående tystnadskultur inom kommunens 
organisation som hämmar arbetet mot kriminella 

Beslut 
Enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt S, V och MP: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta extern granskning av tystnadskultur 
inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, med särskild fördjupning för 
förvaltningar inom det sociala området. Granskningen ska kartlägga tystnadskulturen 
och genomföras i samverkan med fackliga parter.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redogöra för kontorets egen bedömning av 
omfattning av tystnadskultur inom stadens organisation.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att inhämta bedömning från i synnerhet 
förvaltningar inom sociala området gällande deras bedömning av omfattning av 
tystnadskultur. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2020, § 808. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 september 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 8 oktober 2020. 
Yrkande från S, V och MP den 9 oktober 2020. 
Yttrande från SD den 28 september 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 30 september 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP den 9 oktober 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 8 oktober 2020. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från M, L och C 
samt yrkandet från S, V och MP behandlas som ett yrkande då de har likalydande 
beslutssatser. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutssatserna i yrkandena 
från M, L och C samt S, V och MP bifallits. Omröstning begärs. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (53) 
   
   

§ 847 forts   
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutssatserna i yrkandena från  
M, L och C samt S, V och MP och Nej för bifall till yrkande från D.” 

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

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

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 oktober 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (53) 
   
   

§ 848   
Val av ledamot i ideella föreningen Citysamverkan i stället för 
Jöran Fagerlund (V) som avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i den ideella föreningen Citysamverkan för tiden till och med 2022 i stället 
för Jöran Fagerlund (V) utses Rasmus Loberg (V). 

Protokollsutdrag skickas till 
Rasmus Loberg  
Ideella föreningen Citysamverkan 
Valberedningen 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (53) 
   
   

§ 849   
Yrkande från D angående stadens rutiner för att säkerställa 
att anställda inom staden inte har kopplingar till extremism 
och gängkriminalitet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Yrkande från D den 9 oktober 2020. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (53) 
   
   

§ 850   
Yrkande från V angående hemställan till Skolinspektionen att 
granska friskolors klädkoder 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V den 6 oktober 2020. 
Yrkande från MP den 9 oktober 2020. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (53) 
   
   

§ 851   
Yrkande från V och MP angående att säkerställa stadens 
övergripande MR-arbete  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 7 oktober 2020. 
Yrkande från SD den 9 oktober 2020. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (53) 
   
   

§ 852   
Yrkande från V och MP om att kartlägga nedskärningarna 
inom socialtjänsten 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 7 oktober 2020. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (53) 
   
   

§ 853   
Yrkande från D angående kvalitetssäkrad äldreomsorg  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 november 2020. 

Handlingar 
Yrkande från D den 7 oktober 2020. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (53) 
   
   

§ 854 0801/20 
Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden 
(TRV 2020/10282) 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september 2020. 
Yttrande från SD den 7 oktober 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (53) 
   
   

§ 855 1092/20 
Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Kontroll för 
ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och 
upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 oktober 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 september 2020. 
Yttrande från D den 13 oktober 2020. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (53) 
   
   

§ 856 1129/20 
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ökad trygghet 
för visselblåsare (SOU 2020:38) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrandet över remissen Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38), i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 249 till Arbetsmarknadsdepartementet 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (53) 
   
   

§ 857   
Stadsdirektörens anmälningar 
 

Eva Hessman informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott haft uppe frågan om 
förslag till dagordning inför ägardialogen mellan kommunstyrelsen och Göteborgs 
Stadshus AB:s styrelse den 2 december 2020. Dagordningen kommer skickas till 
kommunstyrelsen som ges möjlighet att komma med förslag.  

Vidare informeras om att den extra månadsuppföljningen för september 2020 lagts till i 
anmälningsärendena. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2020-10-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (53) 
   
   

§ 858 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0656/20 - Visselblåsarfunktionen anmälningsärenden 2020 
4. Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021-2023, del 4 komplettering oktober 
5. 0972/20 - Svar från nämnden för inköp- och upphandlingsnämnden avseende 

kommunstyrelsens hemställan om att säkerställa att kommande upphandlingar görs 
med avtal som går att häva om en leverantör skickar bluffakturor 

6. Extra månadsuppföljning för september 2020 
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