
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 1 (51) 
  

   

Tid: 9:30–11:45  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 311-354 

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

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Lisbeth Nilsson, Jonas Kinnander, Erica Farberger, Helena Mehner, § 311-312, 
Henrik Dahlberg, Lina Isaksson, Mathias Sköld, Josef Akar, Ruben Malmström, Anna 
Skrapste, Jöran Fagerlund, Sofie Löwenmark, Caroline Karlsson, Pär Gustafsson, Olle 
Johnsson, Jacob Karlsson, Erik Palmgren, Timothy Tréville, Anna Ledin, § 311, Christina 
Eide, § 312, Camilla Blomqvist, § 312, Andreas Lökholm, § 312, Anette Johannesson, § 312 

Justeringsdag:   
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Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 2 (51) 
   
   

§ 311   
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram   

Beslut 
Informationen antecknas.  

Information 
Anna Ledin, direktör miljöförvaltningen, lämnar en information under följande rubriker: 

• Göteborgs Stads nuvarande miljömål 
• Styrande dokument för miljön 
• Uppdrag i Göteborgs Stads budget 2019 
• Kommunstyrelsens behandling av miljö- och klimatprogrammet 
• Fler uppdrag och beslut med bäring på detta 2019 
• Nytt miljö- och klimatprogram, nya mål, arbetssätt och uppföljning 
• Utgångspunkter – nytt miljö- och klimatprogram 
• Rådigheten – olika fokus 
• Stadens muskler 
• Ekologisk hållbar stad 2030 
• Staden-gemensamt miljöledningssystem 
• Förslag på strategier 
• Tidplan framåt 
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Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 3 (51) 
   
   

§ 312   
Lägesrapport - Stadens arbete med Coronaviruset 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Christina Eide, stadsdelsdirektör Askim-Frölunda-Högsbo, lämnar en lägesrapport om 
äldreomsorgen, hälso- och sjukvård samt informerar om smittspridning, bemanning och 
skyddsutrustning. 

Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör Norra Hisingen, lämnar en lägesrapport om 
funktionshinderområdet samt informerar om smittspridning och bemanning. 

Anette Johannesson från stadsledningskontoret informerar om samverkansarbetet med 
Västra Götalandsregionen. 

Andreas Lökholm, direktör arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, lämnar 
en lägesrapport om arbetsmarknad och vuxenutbildning, varselstatistik samt framtida 
satsningar och aktiviteter.  
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§ 313   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 314 0603/20 
Förslag till inrättande av fyra regionala nämnder, tidpunkt för 
överföring av kulturskolan till grundskolenämnden samt 
fördelning av ansvar för tillståndsärenden 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stadsledningskontorets uppdrag, 2020-02-05 § 84 att skyndsamt ta fram en utredning 
om fyra regionala nämnder som alternativ till stadsledningskontorets förslag med en 
central nämnd, med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst, 
förklaras fullgjort. 

2. Stadsledningskontorets uppdrag, 2020-02-05 § 84 att utreda när och hur kulturskolan 
ska överföras till grundskolenämnden förklaras fullgjort. 

3. Stadsledningskontorets uppdrag, 2020-02-05 § 84 att utreda om en regional 
socialnämnd eller miljö- och klimatnämnden ska ansvara för tillståndsärende 
förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, V, L, MP och C den 14 april 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fyra nya nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och 
övrig socialtjänst med egna förvaltningsorganisationer inrättas från 1 januari 2021 
enligt den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Nämnderna enligt beslutspunkt 1 ska benämnas Göteborgs Stads socialnämnd följt 
av stadsområdet som utgör nämndens ansvar, det vill säga Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen.  

3. Ansvar för kulturskolan överförs till grundskolenämnden per 1 januari 2021. 
4. Resursnämndsuppdrag för kulturhuset Blå Stället och övriga planerade kulturhus 

överförs till kulturnämnden per 1 januari 2021. 
5. Nämnd med ansvar för funktionsrättsfrågor och stöd till personer med 

funktionsnedsättning enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 7 ska 
benämnas Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd. 

6. Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 7 ska benämnas Göteborgs Stads äldre 
samt vård- och omsorgsnämnd.  

7. Ansvar för tillståndsenheten med nuvarande placering inom social resursnämnd 
överförs till miljö- och klimatnämnden 1 januari 2021. Ett särskilt utskott ska inrättas 
under nämnden. 

8. Antalet ledamöter och ersättare i miljö- och klimatnämnden fastställs till 
11 ledamöter och 11 ersättare från och med 1 januari 2021. 
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Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 6 (51) 
   
   

§ 314 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2020. 
Yrkande från M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 14 april 2020. 
Yrkande från D den 14 april 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
Yttrande från S den 14 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 14 april 2020. 

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

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från M, V, L, MP och C den 14 april 2020, yrkande från D den 14 april 2020 och yrkande 
från SD den 9 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från 
M, V, L, MP och C den 14 april 2020. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på yrkande 
från D den 14 april 2020 och yrkande från SD den 9 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Emmyly 
Bönfors yrkande bifallits.  

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 april 2020. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 83 till kommunfullmäktige 
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§ 315 1388/19 
Redovisning av uppdrag om hur ett medborgarkontor för 
unga kan etableras  

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 22 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2020. 
Yrkande från D den 14 april 2020. 
Yrkande från MP och V den 9 april 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 april 2020. 
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§ 316 1236/19 
Redovisning av uppdrag, möjlighet att främja idéburna och 
icke vinstdrivande hemtjänstutförare 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 22 april 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
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§ 317 0606/17 
Redovisning av uppdrag om möjlighet att främja idéburna 
och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig 
verksamhet 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 22 april 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 mars 2020. 
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§ 318 0332/20 
Redovisning av uppdrag, verka för att det finns möjlighet att 
välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 maj 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
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§ 319 0397/19 
Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och 
ledsagarservice - Utredning och förslag till 
förfrågningsunderlag med remissvar  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 20 maj 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
Yttrande från D den 14 april 2020. 
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§ 320 1377/19 
Färdplan Älvstaden version 2020-2021 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 maj 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
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§ 321 0567/20 
Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och 
underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 
stadsdelen Masthugget 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 22 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
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§ 322 0335/20 
Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Tage  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Huvudmannaskapet för Tage överförs under innevarande år från kretslopp och 
vattennämnden till Göteborgs Stads Leasing AB. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget för 2020 till kommunstyrelsen avseende att 
utreda huvudmannaskapet för Tage med inriktning att verksamheten är överförd till 
annan huvudman från 2021, antecknas och förklaras fullgjort. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 84 till kommunfullmäktige 
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§ 323 0630/20 
Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Återbruket  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 22 april 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2020. 
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§ 324   
Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av 
GS Trafikantservice AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Rapporten - Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Trafikantservice AB, 
i enlighet med bilaga 1 till Göteborgs Stadshus AB:s styrelsehandling, antecknas. 

2. Göteborgs Stadshus AB:s förslag att mot bakgrund av marknadsförutsättningar och 
rådande roll- och ansvarsfördelning för kollektivtrafikförsörjning, besluta att 
service- och tjänsteverksamhet inom kollektivtrafikområdet inte ska bedrivas av 
Göteborgs Stad om Göteborgs Stadshus AB:s styrelse bedömer att det finns 
förutsättningar för en försäljning av GS Trafikantservice AB, alternativt att bolagets 
verksamhetsområden avyttras, godkänns. 

3. Göteborgs Stadshus AB:s förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med 
hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Göteborg Stadshus AB, 
genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier 
alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras, godkänns. 

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 19 mars 2020, § 15. 

Handlingar 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 19 mars 2020, § 15 med tillhörande 
handlingar. 
Återremissyrkande från MP, V och S den 14 april 2020. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
MP, V och S den 14 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på återremissyrkande från MP, V och S 
den 14 april 2020 och bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer 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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§ 324 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), 
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 avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 85 till kommunfullmäktige 
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§ 325 0513/20 
Årsrapport för Keillers Park 2019  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Årsrapporten för 2019 från styrelsen för Keillers Park, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 86 till kommunfullmäktige 
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§ 326 0353/19 
Organisering och samordning av lokalt förankrade 
evenemang  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-12-19 § 987 till stadsledningskontoret, att utreda 
inrättandet av en funktion i staden som kan anordna/samordna lokalt förankrade 
evenemang samt att föreslå en lämplig organisatorisk placering, förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsen uppdrag 2018-05-16 § 455 p.3, till stadsledningskontoret att 
återkomma med förslag på lämplig förvaltning för det fortsatta ansvaret av det årliga 
högtidlighållandet av Black Ribbon Day från och med 2019, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kulturnämnden får ansvar för genomförande av lokalt förankrade evenemang som i 
huvudsak vänder sig till stadens befolkning. 

2. Av kommunledningens ram överförs 1 000 tkr från halvårsskiftet 2020 och i 
budgetberedningen inför 2021 föreslås 2 500 tkr överföras till kulturnämnden.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med reviderat reglemente för 
kulturnämnden. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2019, reviderat den 19 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 87 till kommunfullmäktige 
Kulturnämnden 
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§ 327 0320/20 
Redovisning av uppdrag att identifiera brottsutsatta och 
otrygga platser  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, skapa 
kontinuerlig lägesbild för staden.  

2. Redovisning av uppdrag givet av kommunfullmäktige i budget 2020, att tillsammans 
med stadsdelsnämnderna, fortsatt identifiera brottsutsatta och otrygga platser 
antecknas och förklaras fullgjort.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 88 till kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (51) 
   
   

§ 328 0264/19 
Kompletterande uppföljning december 2019  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 
 
Kompletterande uppföljning december 2019 antecknas och överlämnas till 
kommunfullmäktige som ett led i uppsikten. 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kompletterande uppföljning december 2019 antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 203. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 14 april 2020. 
Yttrande från S den 24 mars 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 14 april 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från MP och V den 14 april 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden Axel Josefson (M) 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.” 

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). 
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Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (51) 
   
   

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 89 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (51) 
   
   

§ 329 0543/20 
Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 22 april 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 207. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 februari 2020. 
Yrkande från MP, V och S den 14 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (51) 
   
   

§ 330 0321/20 
Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads trygghetsråd inrättas i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Reglemente för Göteborgs Stads trygghetsråd, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontoret tjänsteutlåtande, fastställs. 

3. Reglementet gäller från och med att kommunfullmäktige antagit reglementet och 
tillsvidare. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag givet i budget 2020 om att inrätta ett trygghetsråd 
förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 208. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2020. 
Yrkande från S och D den 25 mars 2020. 
Återremissyrkande från V och MP den 20 mars 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
V och MP den 20 mars 2020. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S och D den 25 mars 2020 och avslag 
på återremissyrkande från V och MP den 20 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på återremissyrkande från V och MP den 20 mars 2020 och yrkande från S och D 
den 25 mars 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.  

Ordföranden ställer härefter propositioner på det egna yrkandet och Marina Johanssons 
yrkande och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (51) 
   
   

§ 330 forts   
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Marina Johanssons yrkande.” 

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Axel Josefsons 
yrkande. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 90 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (51) 
   
   

§ 331 1044/19 
Redovisning av uppdrag att utreda digitaliseringslösningar 
för att uppnå resursförskjutning från handläggning till 
motprestationsbaserat klientarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-05-23 § 23 p. 4 att utreda 
möjligheterna till ytterligare digitaliseringslösningar inom handläggningsarbetet, med 
syftet att uppnå en resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat 
klientarbete, antecknas och uppdraget förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 209. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2020. 
Yrkande från D den 15 april 2020. 

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

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 15 april 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 91 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (51) 
   
   

§ 332 0839/19 
Redovisning av uppdrag att utreda förekomsten i andra 
kommuner av bedömningsinstrument vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-05-23 § 23 p.2–3, att utreda 
förekomsten av bedömningsstöd inom socialtjänstens handläggning av ekonomiskt 
bistånd i andra kommuner samt förutsättningar för ett framtagande av ett bedömningsstöd 
i Göteborgs Stad, antecknas och uppdraget förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 210. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 oktober 2019. 
Yrkande från SD den 20 mars 2020. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från SD den 20 mars 2020. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 92 till kommunfullmäktige 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (51) 
   
   

§ 333   
Yrkande från MP angående tillgängliggör fler bostäder i 
Göteborg 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP den 11 mars 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen återkommer med förslag på åtgärder för att skapa incitament för 
göteborgare att hyra ut rum, utbyggnad eller annan yta i sitt hem.  

2. Kommunstyrelsen undersöker i samverkan med berörda förvaltningar och bolag 
möjligheten att konvertera vissa kommunala lokaler till bostäder i form av rum eller 
lägenheter som kan nyttjas tillfälligt eller permanent. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 213 

Handlingar 
Yrkande från MP den 11 mars 2020. 
Yrkande från SD den 13 april 2020. 
Yttrande från V den 23 mars 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Emmyly Bönfors (C) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande 
från MP den 11 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 13 april 2020. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (51) 
   
   

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

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 93 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (51) 
   
   

§ 334 0418/19 
Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till 
hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig 
finansieringsstrategi  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 maj 2020. 

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

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 februari 2020. 
Yrkande från SD den 14 april 2020. 
Yttrande från SD den 25 februari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (51) 
   
   

§ 335   
Yrkande från MP och V angående minska segregationen  

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 223. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 18 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 april 2020. 
Yttrande från S den 25 mars 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 18 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C om att avslå 
yrkandet från MP och V den 18 mars 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 18 mars 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 mars 2020.  

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (51) 
   
   

§ 336 0748/20 
Tillfällig reducering av avgift för upplåtelse av offentlig plats 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker trafiknämndens förslag den 7 april 2020 med viss justering 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avgifter för reducering av upplåtelse av offentlig platsmark för försäljningsändamål 
enligt punkt A, bilaga 1 till kommunfullmäktiges beslut §11 den 23 januari fastställs 
till 0 (noll) kronor för maj och juni månad 2020 i enlighet med trafiknämndens 
förslag. 

2. Trafiknämnden bemyndigas, dock längst till den 31 december 2020, att förlänga 
beslut om reducerade avgifter. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2020. 
Yttrande från MP och V den 15 april 2020. 
Yttrande från D den 15 april 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till trafiknämndens förslag med justeringen 
att april månad tas bort i beslutssats 1. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till trafiknämndens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla trafiknämndens förslag med justeringen att 
april månad tas bort i beslutssats 1. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 april 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 94 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (51) 
   
   

§ 337 1711/18 
Inhyrning av äldreboende i Norra Hisingen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Inhyrning av lokaler till ett nytt äldreboende på Silvergruvans gata för SDN Norra Hisingen 
godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
SDN Norra Hisingen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (51) 
   
   

§ 338 0575/20 
Yttrande över samrådsunderlag inför budget för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 2021  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över samrådsunderlag från Göteborgsregionens kommunalförbund med förslag 
till rambudget för 2021 samt strategisk inriktning 2020-2023, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 95 till Göteborgsregionens kommunalförbund  

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (51) 
   
   

§ 339 0624/20 
Framställan till kommunstyrelsen om godkännande att 
använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att 
anordna en konferens om rasism, segregation och 
utanförskap  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Ungdomsfullmäktiges framställan om att använda 60 000 kronor ur ungdomsfullmäktiges 
initiativpott för att anordna en konferens om rasism, segregation och utanförskap 
godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 mars 2020. 
Yrkande från SD den 13 april 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
yrkande från SD den 13 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 13 april 2020. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Helene Odenjungs yrkande och Nej för 
bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (51) 
   
   

§ 339 forts   
Protokollsutdrag skickas till 
Ungdomsfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (51) 
   
   

§ 340 1429/18 
Remittering av förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i 
planering av stadsmiljöer 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från D: 

Förslag till riktlinje i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
remitteras till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och 
naturnämnden, social resursnämnd, idrotts- och föreningsnämnden, SDN Angered, SDN 
Centrum, SDN Östra Göteborg, trafiknämnden, Higab AB, Förvaltnings AB Framtiden, 
Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs 
Stads HBTQ-råd samt Räddningstjänsten StorGöteborg med en remisstid av två månader 
från kommunstyrelsens beslut. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från D den 14 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (51) 
   
   

§ 341 1301/19 
Bokslutsberedning avseende 2019 

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

1. Reglering av ingående eget kapital fastställs för respektive nämnd i enlighet med vad 
som framgår av yrkande från M, L, C och S. 

2. Stadsledningskontorets uppdrag, 2019-05-29 § 433, att ta fram ett underlag för 
avräkning av ofinansierade driftskostnader till följd av stadens beställningar av 
ny-, om-, och tillbyggnader förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 225. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 februari 2020. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 8 april 2020. 
Yrkande från V och MP den 14 april 2020. 
Yrkande från D den 20 mars 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 14 april 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 20 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
yrkande från M, L, C och S den 8 april 2020. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (51) 
   
   

§ 342 0448/20 
Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och 
intressebevakning 2020 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 22 april 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 229. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2020. 
Yrkande från SD den 20 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 25 mars 2020. 
Yttrande från D den 14 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (51) 
   
   

§ 343 0437/20 
Redovisning av hantering av kommunfullmäktiges fyra 
uppdrag avseende IT och digitalisering  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Information om stadsledningskontorets hantering av kommunfullmäktiges uppdrag i 
budget 2020 att ta fram en IT- och digitaliseringsstrategi, styr-, samordnings- och 
finansieringsmodell samt utreda lämplig organisation för framtida digitaliseringsbehov, 
antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 232. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2020. 
Yttrande från MP och V den 24 mars 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (51) 
   
   

§ 344 0986/19 
Redovisning av uppdrag att redovisa vilka konsekvenser som 
förändring av rutinen för nödbistånd har lett till  

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

1. Redovisning av konsekvenser som förändringen av rutinen för nödbistånd har lett till, 
då främst gällande barnfamiljer i hemlöshet, i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas.  

2. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret 2019-08-21, § 583 att 
återkomma med en redovisning av vilka konsekvenser som förändringen av rutinen 
för nödbistånd har lett till, då främst gällande barnfamiljer i hemlöshet förklaras 
fullgjort. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en redovisning om vilka 
åtgärder som har genomförts kopplat till de föreslagna rekommendationerna i 
redovisningen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 239. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2020. 
Yrkande från V och MP den 21 februari 2020. 
Tilläggsyrkande från S, D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 9 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 21 februari 2020. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S, D, M, L och C den 9 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet 
från V och MP och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (51) 
   
   

§ 345   
Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa 
Sorvoja (D) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 maj 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (51) 
   
   

§ 346   
Yrkande från V, MP och S angående Sjömanskyrkans framtid 

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden om att överväga att förvärva 
Sjömanskyrkans fastighet (byggnaden), samt vid ett eventuellt övertagande föra 
dialog kring den existerande verksamhetens olika möjligheter att fortsätta. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 188 och den 25 mars 2020, § 243. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 18 mars 2020. 
Yrkande från D den 25 mars 2020. 
Yrkande från SD den 19 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 7 april 2020. 
Yttrande från SD den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S den 18 mars 2020. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från D 
den 25 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 19 mars 2020. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (51) 
   
   

§ 347   
Yrkande från D, S och MP angående hemställan till 
regeringen att möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning inför 
avgörandet om rätt till bidrag till pedagogisk omsorg som vid 
ansökan om att starta fristående förskola  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 maj 2020. 

Handling 
Yrkande från D, S och MP den 8 april 2020. 
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Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (51) 
   
   

§ 348   
Yrkande från SD angående skyddsmasker 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 8 april 2020. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (51) 
   
   

§ 349   
Yrkande från D angående tjänstledighet för politiska 
sekreterare 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 22 april 2020. 

Handling 
Yrkande från D den 15 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (51) 
   
   

§ 350 0402/20 
Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Samlade 
åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från 
välfärdssystemen, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Finansdepartementet.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2020. 
Yttrande från SD den 13 april 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 96 till Finansdepartementet 
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Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (51) 
   
   

§ 351 0354/20 
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2019:56 Idéburen 
välfärd 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Idéburen välfärd - betänkande av utredningen om idéburna aktörer i 
välfärden SOU 2019:56, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande översänds till Finansdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 97 till Finansdepartementet 
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Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (51) 
   
   

§ 352 0483/20 
Göteborgsförslag [1000] för beslut - Västlänken; uppdaterad 
tid- och kostnadsanalys 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 maj 2020. 

Handlingar 
Göteborgsförslag nr 1000 den 20 mars 2020. 
Yrkande från S, V, MP, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 9 april 2020. 
Yrkande från SD den 6 april 2020. 
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Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (51) 
   
   

§ 353   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 
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Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (51) 
   
   

§ 354 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

  

1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
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3. 0444/20 - EU-arbete 2019 -  årsrapport 
4. 0081/20 - Uppföljning av finanspolicy, kortpolicy samt stiftelsernas 

kapitalförvaltning – februari 2020  
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-04 och 2020-03-18 
6. Personalberedningens protokoll 2020-03-11 


	Närvarande
	Ledamöter
	Övriga ersättare
	Övriga närvarande

	Justeringsdag:
	Underskrifter

	§ 311
	Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
	Beslut
	Information

	§ 312
	Lägesrapport - Stadens arbete med Coronaviruset
	Beslut
	Information

	§ 313
	Anmälan av jäv vid sammanträdet
	Beslut

	§ 314 0603/20
	Förslag till inrättande av fyra regionala nämnder, tidpunkt för överföring av kulturskolan till grundskolenämnden samt fördelning av ansvar för tillståndsärenden
	Beslut

	§ 314 forts
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 315 1388/19
	Redovisning av uppdrag om hur ett medborgarkontor för unga kan etableras
	Beslut
	Handlingar

	§ 316 1236/19
	Redovisning av uppdrag, möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivande hemtjänstutförare
	Beslut
	Handling

	§ 317 0606/17
	Redovisning av uppdrag om möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet
	Beslut
	Handling

	§ 318 0332/20
	Redovisning av uppdrag, verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel
	Beslut
	Handling

	§ 319 0397/19
	Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - Utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar
	Beslut
	Handlingar

	§ 320 1377/19
	Färdplan Älvstaden version 2020-2021
	Beslut
	Handlingar

	§ 321 0567/20
	Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget
	Beslut
	Handlingar

	§ 322 0335/20
	Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Tage
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 323 0630/20
	Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Återbruket
	Beslut
	Handling

	§ 324
	Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 324 forts
	Omröstning
	Protokollsanteckning
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 325 0513/20
	Årsrapport för Keillers Park 2019
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 326 0353/19
	Organisering och samordning av lokalt förankrade evenemang
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 327 0320/20
	Redovisning av uppdrag att identifiera brottsutsatta och otrygga platser
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 328 0264/19
	Kompletterande uppföljning december 2019
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 328 forts
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 329 0543/20
	Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 330 0321/20
	Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 330 forts
	Omröstning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 331 1044/19
	Redovisning av uppdrag att utreda digitaliseringslösningar för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 332 0839/19
	Redovisning av uppdrag att utreda förekomsten i andra kommuner av bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 333
	Yrkande från MP angående tillgängliggör fler bostäder i Göteborg
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 333 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 334 0418/19
	Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 335
	Yrkande från MP och V angående minska segregationen
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar

	§ 336 0748/20
	Tillfällig reducering av avgift för upplåtelse av offentlig plats
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 337 1711/18
	Inhyrning av äldreboende i Norra Hisingen
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 338 0575/20
	Yttrande över samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionens kommunalförbund 2021
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 339 0624/20
	Framställan till kommunstyrelsen om godkännande att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att anordna en konferens om rasism, segregation och utanförskap
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckning

	§ 339 forts
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 340 1429/18
	Remittering av förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 341 1301/19
	Bokslutsberedning avseende 2019
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 342 0448/20
	Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 343 0437/20
	Redovisning av hantering av kommunfullmäktiges fyra uppdrag avseende IT och digitalisering
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsanteckning

	§ 344 0986/19
	Redovisning av uppdrag att redovisa vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 345
	Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig
	Beslut
	Tidigare behandling

	§ 346
	Yrkande från V, MP och S angående Sjömanskyrkans framtid
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 347
	Yrkande från D, S och MP angående hemställan till regeringen att möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning inför avgörandet om rätt till bidrag till pedagogisk omsorg som vid ansökan om att starta fristående förskola
	Beslut
	Handling

	§ 348
	Yrkande från SD angående skyddsmasker
	Beslut
	Handling
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckning

	§ 349
	Yrkande från D angående tjänstledighet för politiska sekreterare
	Beslut
	Handling

	§ 350 0402/20
	Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 351 0354/20
	Remiss från Finansdepartementet - SOU 2019:56 Idéburen välfärd
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 352 0483/20
	Göteborgsförslag [1000] för beslut - Västlänken; uppdaterad tid- och kostnadsanalys
	Beslut
	Handlingar

	§ 353
	Stadsdirektörens anmälningar
	Beslut

	§ 354
	Anmälningsärenden
	Beslut


