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Tid: 9:30–12:32 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 288-333 

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

Tjänstgörande ersättare 
Via Teams: Nina Miskovsky (M) 

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, via Teams: Lina Isaksson, Mathias Sköld 
 
Via Teams, §§ 288-289: Jonas Kinnander, Magnus Sigfússon, Erica Farberger, Johannes 
Hulter, Elisabeth Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, 
Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, Anna-Klara Behlin, Johan 
Svensson, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Carina 
Bulic, Yvonne Lundberg, Veronica Öjeskär, Peter Danielsson, Jan Jörnmark, Martin Jordö, 
Susanne Wirdemo, Caroline Karlsson, Sandra van Teul, Jonas Berg, Viktor Lundblad, Jeta 
Ibishi, Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granquist, Ann Catrine Fogelgren, Fredrik 
Lundgren, Sara Morshedi, Emma Rylander, Emma Dolderer, Kristoffer Filipsson, 
Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Miriam Lilja, Marcus Silbo, 
Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Clara Thulin, Henrik 
Levin, Anna Ledin, Gunnar Edlund, Alexander Danilovic, Therese Brusberg, Peter 
Grönberg, Ulrika Roos, Peter Fredriksen, Hans Granlund 
 
Via Teams, §§ 290-333: Christina Terfors, Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Josef Akar, 
Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Anna Skrapste, Max Reijer, Klas 
Eriksson, Anna-Klara Behlin, Johan Svensson, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, 
Jennifer Hankins, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Peter Danielsson, Martin Jordö, 
Susanne Wirdemo, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granquist, Ann Catrine 
Fogelgren, Sara Morshedi, Emma Rylander, Abraham Staifo, Kristoffer Filipsson, 
Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Miriam Lilja, Marcus Silbo, 
Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Clara Thulin 
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Justeringsdag:   
 

Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
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§ 288   
Information om jubileumsfirande 2021 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Therese Brusberg och Peter Grönberg från Göteborg & Co AB lämnar en information 
under följande rubriker: 

• Göteborgs 400-jubileum 2021-2023 
• Program den 4 juni 2021 – formellt, historiskt firande 
• Den 4 juni 2021 – direktsändning för alla 
• Hedersgästprogram den 4 juni 2021 
• Huvudbudskap 
• Fira där du är 
• Det digitala jubileumspaketet 
• Sociala kanaler – dela ditt firande 
• Jubileumsprodukter från olika aktörer 
• Delaktighet och engagemang – hela staden 
• Kommunikation till göteborgarna 
• Fler aktiviteter under 2021, exempelvis 

- Hur kan vi tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre plats? 
- Hälsa 
- Kommunikation och dialog 
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§ 289   
Information om militärens planerade aktiviteter i Södra 
skärgården 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Överste Peter Fredriksen och överste Hans Granlund lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Försvarsmakten 
• Göteborgs skärgårdsskjutfält 
• Älvsborgs amfibieregemente 

Vidare lämnar Alexander Danilovic från stadsbyggnadskontoret en information under 
följande rubriker: 

• Planering och byggande av Göteborgs södra skärgård i förhållande till riksintresse – 
totalförsvaret 

• Sammanfattning 
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§ 290   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 291 0251/21 
Delårsrapport mars 2021 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Delårsrapport mars 2021 för kommunstyrelsen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.  

På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Beslutssatserna 2-5 i stadsledningskontorets förslag bordläggs till sammanträdet  
den 5 maj 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2021. 
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§ 292 1547/20 
Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 21 april 2021. 
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§ 293 1692/20 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att utreda 
möjligheten att överföra Göteborgs dans- och teaterfestival, 
Kulturpunkten samt hyressubvention till Göteborgs 
Stadsteater AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta ansvaret för 
Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten. 

2. Erforderliga beslut angående finansiering sker i ordinarie budgetprocess. 
3. Ansvaret för hyressubventionen till det fria kulturlivet kvarstår hos kulturnämnden 

inom ramen för kulturnämndens kulturstöd. 
4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 26 till kommunstyrelsen att utreda och 

återkomma med förslag till beslut om hur Göteborgs dans- och teaterfestival och 
Kulturpunkten samt hyressubventionen för det fria kulturlivet ska kunna följa med 
Stora Teatern vid överföring till Göteborgs Stadsteater AB, förklaras fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2021. 
Yrkande från V och MP den 16 april 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 16 april 2021. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från V och MP  
den 16 april 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 68 till kommunfullmäktige 
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§ 294 0525/21 
Information om uppdraget att Göteborg ska bli en av EU:s 
klimatneutrala städer  

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

Miljö- och klimatnämnden tilldelas de 700 000 kr för klimatkontrakt som reserverats 
kommuncentralt för det pågående arbetet inom klimatneutrala städer.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Miljö- och klimatnämndens konkretisering av uppdraget att Göteborg ska bli en av de 
100 klimatneutrala städer i EU, i enlighet vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2021. 
Yrkande från SD den 16 april 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, MP, V, S och D samt särskilt yttrande från KD  
den 16 april 2021. 
Yttrande från MP och V den 19 april 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C, MP, V, S och D 
den 16 april 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) avslag på yrkande 
från SD den 16 april 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD och avslag på tilläggsyrkande 
från M, L, C, MP, V, S och D den 16 april 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från M, L, C, MP, V, S och D och finner att Emmyly Bönfors m.fl. yrkande bifallits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från M, L, C, MP, V, S och D och finner att det bifallits. 
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§ 294 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 19 april 2021.  

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

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 
Skrivelse nr 69 till kommunfullmäktige 
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§ 295 0514/21 
Revidering av Hamnordning för Göteborg  
 
Ärendet utgår. 
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§ 296 0361/21 
Begäran om godkännande avseende ändring av Stiftelsen 
Göteborgs studentbostäders stadgar  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 16 april 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan bifalles. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 16 april 2021. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 70 till kommunfullmäktige 
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§ 297 0488/21 
Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs 
med Fattighusån och Stora Hamnkanalen  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2021. 
Yrkande från SD den 16 april 2021. 
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§ 298 0567/20 
Återrapportering av reviderat investeringsbeslut och 
lägesrapportering för genomförande av detaljplan för 
blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2021. 
Yttrande från SD den 16 april 2021. 
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§ 299 1298/19 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen, godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 15 april 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från SD den 15 april 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 15 april 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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). 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (D) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade 
jag röstat Ja.  
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§ 299 forts 
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 71 till kommunfullmäktige 
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§ 300 0264/20 
Kompletterande uppföljning december 2020  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kompletterande uppföljning december 2020, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige som ett led i uppsikten. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-02-27 § 121, till stadsledningskontoret att i 
samverkan med berörda nämnder, inleda ett pilotprojekt för distansmöten för 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för Intraservice och 
stadsdelsnämnden Lundby, förklaras fullgjort.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kompletterande uppföljning december 2020, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 punkt 3, till kommunstyrelsen att i 
kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet nytt centralbad, 
förklaras fullgjort. 

3. Årsrapporten för 2020 från styrelsen för Keillers Park, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 
7.1 nr 1–6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.  

5. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 
7.2 nr 1–78 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.  

6. Kommunfullmäktiges uppdrag utanför budgetbeslut, i enlighet med bilaga 3 under 
rubrik 7.3 nr 1–32 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.  

7. Kommunfullmäktiges uppdrag i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.4 nr 1–3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, övergår till nya uppdrag. 

8. Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd som 
redovisas i bilaga 3 under rubrik 7.5 nr 1-13 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, överförs som uppdrag till nya nämnder i enlighet med lydelsen i 
tabellen under rubrik 7.5. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 239. 
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§ 300 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 mars 2021. 
Återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 
Återremissyrkande från MP och V den 20 april 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från MP och V den 20 april 2021 och yrkande från D den 26 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras 
enligt yrkande från D den 26 mars 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med ändringen att 
ärendet ska återremitteras i den del som framgår av yrkande från MP och V  
den 20 april 2021 samt avslag på återremissyrkande från D den 26 mars 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på återremissyrkandet från D den 26 mars 2021 och återremissyrkandet från MP och V 
den 20 april 2021.  

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Marina Johansson (S), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (6). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på 
återremissyrkandet från MP och V och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 
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§ 300 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från MP och V.” 

Axel Darvik (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), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

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 i båda omröstningarna. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 72 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (68) 
   
   

§ 301 1396/17 
Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på 
kommunstyrelsens återremiss avseende remittering gällande 
en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring 
personalförmåner 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 242. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 januari 2021. 
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§ 302 0257/21 
Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 avseende 
uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, 
trafiknämnden och stadsdelsnämnder 

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

1. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 överlämnas till kommunfullmäktige 
som ett led i stadens uppföljning.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 19, till stadsdelsnämnderna att ta fram 
rutiner och sammanställa statistik över individer som förs ut ur landet på grund av 
hedersrelaterade anledningar, förklaras ej fullgjort. Stadsledningskontoret får i 
uppdrag att återkomma med förslag på rutiner för hur Göteborgs kommun kan 
förebygga och hindra individer från att föras ut ur landet på grund av hedersrelaterade 
anledningar. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 3 mars 2021 med tillägg 
enligt yrkande från MP och V den 26 mars 2021 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 antecknas.  
2. Uppdraget från kommunfullmäktige 2020-06-16 §22, till kretslopp och 

vattennämnden att utreda förutsättningarna för hur stall och lantbrukares möjlighet att 
bränna och/eller sälja gödsel till allmänheten ser ut idag, förklaras fullgjort. 

3. Uppdraget från kommunfullmäktige 2018-10-25 §19, till Higab AB att tillsammans 
med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden, i samverkan med 
berörda intressenter, ta fram ett förslag för Fiskhamnens framtida användning, 
förklaras fullgjort. 

4. Uppdraget från kommunfullmäktiges budget för 2019 (KF 2018-11-22, §11) till 
trafiknämnden att återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering och analys av 
målbilden för stadens trafikstrategi, förklaras fullgjort. 

5. Socialnämnd Centrum får i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer inom 
Samverkan Landvetter, säkerställa att arbetet med Insats Fokus på Landvetter 
flygplats startar i full skala. 

6. Socialnämnd Centrum redovisar stadens förbyggande arbete mot att barn förs 
utomlands för kommunstyrelsen, i samband med kommande ordinarie uppföljning av 
planen mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 149, den 17 mars 2021, § 200 och den 31 mars 2021 § 249. 
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§ 302 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 3 mars 2021. 
Yrkande från SD den 10 mars 2021. 
Yrkande från D den 26 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 26 mars 2021. 
Yttrande från V och MP den 16 mars 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V den 26 mars 2021 samt avslag på yrkande från  
M, L, C och S den 3 mars 2021, yrkande från SD den 10 mars 2021 och yrkande från D 
den 26 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 10 mars 2021 
och i andra hand bifall till yrkande från D den 26 mars 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och S den 3 mars 2021 och 
tilläggsyrkande från MP och V den 26 mars 2021 samt avslag på yrkande från SD  
den 10 mars 2021 och yrkande från D den 26 mars 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 26 mars 2021 och 
tilläggsyrkande från MP och V den 26 mars 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och S  
den 3 mars 2021 och avslag på yrkande från SD den 10 mars 2021, yrkande från D  
den 26 mars 2021 och tilläggsyrkande från MP och V den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från MP och V och finner att Jonas Attenius och det egna yrkandet om bifall till yrkandet 
från M, L, C och S bifallits. 

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 mars 2021. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 16 mars 2021. 
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§ 302 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 73 till kommunfullmäktige 
Stadsledningskontoret 
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§ 303 0389/21 
Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till 
styrning och organisation i utvecklingsområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och D den 16 april 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avslå hemställan från Förvaltnings AB Framtiden. 
2. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att öka arbetet med ombildningar i områden 

där hyresrätten dominerar. 
3. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att i det fortsatta arbetet säkerställa krav på 

att nybyggnation i så stor utsträckning som möjligt ska vara bostadsrätter och 
småhus.   

4. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att väga in försäljning av byggrätter för 
småhus och bostadsrätter i stadens utsatta områden för att öka antalet aktörer. 
Intäkterna ska delvis utgöra finansieringen av bolagets sociala insatser. 

5. Förvaltnings AB Framtiden tillsammans med övriga dotterbolag får i uppdrag att 
arbeta för att ett dotterbolag får ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av 
Biskopsgården respektive Frölunda så länge det är risk att det klassas som särskilt 
utsatt område. 

6. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden revideras från: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.  
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska prioriteras. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget intensifiera arbetet till att skapa en stad med blandade bostads- 
och upplåtelseformer, främst genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter men 
också prioritera bostadsrätter och småhus i nyproduktion. Det ska bland annat ske 
genom försäljning av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och 
småhus samt till Göteborgs Egnahems AB. Försäljningsintäkter ska utgöra 
finansieringen av bolagets sociala insatser. 
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§ 303 forts 
 

7. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag revideras från: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.  
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget prioritera att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
samt försäljning av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och 
småhus samt till Göteborgs Egnahems AB. 
 

8. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. 
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att 
genomföra ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna 
initiativ från bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och 
upplåtelseformer kan uppnås.  
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§ 303 forts 
 

9. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Familjebostäder i Göteborg AB revideras från:  
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget prioritera att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
samt försäljning av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och 
småhus samt till Göteborgs Egnahems AB. 
 

10. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Familjebostäder i Göteborg AB revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. 
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att 
genomföra ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna 
initiativ från bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och 
upplåtelseformer kan uppnås. 
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§ 303 forts 
 
11. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Bostads AB Poseidon revideras från: 

Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.  
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och 
kvalitativa bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. 
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild 
och belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. 
Därför ska bolaget prioritera att skapa en stad med blandade bostads- och 
upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
samt försäljning av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och 
småhus samt till Göteborgs Egnahems AB. 
 

12. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Bostads AB Poseidon revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget.  
 
Till följande: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att 
genomföra ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna 
initiativ från bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och 
upplåtelseformer kan uppnås. 
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§ 303 forts 
 

13. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Gårdstensbostäder AB revideras från: 
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget.  
 
Till följande:  
Kapitel 2 § 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning 
att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan uppnås.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 151, den 17 mars 2021, § 202 och den 31 mars 2021, § 250. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 februari 2021. 
Yrkande från SD den 26 februari 2021. 
Yrkande från V den 13 april 2021. 
Yrkande från M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD den 16 april 2021. 
Yrkande från S och MP den 16 april 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 16 april 2021. 
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§ 303 forts 
Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S och MP den 16 april 2021 och 
tilläggsyrkande från S den 16 april 2021 samt avslag på yrkande från SD  
den 26 februari 2021, yrkande från V den 13 april 2021 och yrkande från M, L, C och D 
den 16 april 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från S och MP den 16 april 2021 och avslag på 
yrkande från SD den 26 februari 2021, yrkande från V den 13 april 2021, yrkande från 
M, L, C och D den 16 april 2021 och tilläggsyrkande från S den 16 april 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 13 april 2021 om att avslå 
hemställan samt avslag på yrkande från SD den 26 februari 2021, yrkande från  
M, L, C och D den 16 april 2021, yrkande från S och MP den 16 april 2021 och 
tilläggsyrkande från S den 16 april 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 26 februari 2021 
och i andra hand bifall till yrkande från M, L, C och D den 16 april 2021. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C och D den 16 april 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på yrkande från 
SD den 26 februari 2021, yrkande från V den 13 april 2021, yrkande från S och MP 
den 16 april 2021 och tilläggsyrkande från S den 16 april 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden Axel Josefson (M) föreslår följande propositionsordning: 

Först ställs propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från S. Därefter 
ställs propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från S. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på ordförandens förslag till propositionsordning och 
bifall till följande propositionsordning: 

Först ställs propositioner på yrkandet från SD, yrkandet från V samt yrkandet från  
S och MP. Därefter ställs propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från M, L, C och D samt tilläggsyrkandet från S. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på det egna förslaget till propositionsordning och 
Daniel Bernmars förslag till propositionsordning och finner att det egna förslaget bifallits. 
Omröstning begärs. 
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§ 303 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons förslag till 
propositionsordning och Nej för bifall till Daniels Bernmars förslag till 
propositionsordning.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Jörgen 
Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina 
Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (2). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstår från att rösta (2). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts och det 
egna yrkandet om bifall till yrkandet från M, L, C och D bifallits. Omröstning begärs. 
Ordföranden antecknar Martin Wannholts och det egna yrkandet som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Jonas Attenius och Karin Pleijels yrkande om bifall till yrkande från S och MP 
antagits som motförslag i huvudvoteringen.  

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Axel Josefsons 
yrkande om bifall till yrkandet från M, L, C och D och Nej för bifall till Jonas Attenius och 
Karin Pleijels yrkande om bifall till yrkande från S och MP.” 

Axel Darvik (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). 

Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) röstar 
Nej (4). 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) avstår från att rösta (2). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från S 
och finner att det avslagits.   
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§ 303 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja i båda omröstningarna. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Daniel Bernmar (V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 74 till kommunfullmäktige 
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§ 304 0388/21 
Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda 
stiftelse för utvecklingsområden  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden 
avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 151, den 17 mars 2021, § 202 och den 31 mars 2021, § 250. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 februari 2021. 
Yrkande från SD den 26 februari 2021. 
Yrkande från S och MP den 16 april 2021. 
Yttrande från SD den 2 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 20 april 2021. 
Yttrande från V den 20 april 2021.  

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från S och MP 
den 16 april 2021. 

Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med hänvisning till 
yttrandet från M, L, C, KD och D den 20 april 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (68) 
   
   

§ 304 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande och Nej 
för bifall till Jonas Attenius och Karin Pleijels yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina 
Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) röstar 
Nej (4). 

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 2 mars 2021. 

Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 20 april 2021. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 75 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (68) 
   
   

§ 305   
Reviderat yrkande från S, D och MP angående att stärka 
lokalstrukturen i stadens bestånd  

Beslut 
Yrkandet från S, D och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 164, den 17 mars 2021, § 207 och den 31 mars 2021, § 252. 

Handlingar 
Yrkande från S, D och MP den 24 februari 2021, reviderat den 15 mars 2021 och  
den 20 april 2021. 
Yrkande från SD den 26 mars 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 16 april 2021. 
Yrkande från V den 16 april 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från S, D och MP den 24 februari 2021, 
reviderat den 15 mars 2021 och den 20 april 2021. Vidare anmäler Daniel Bernmar (V) 
att yrkandet från V den 16 april 2021 återtas. 

Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande 
från S, D och MP den 24 februari 2021, reviderat den 15 mars 2021 och  
den 20 april 2021.  

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 26 mars 2021 om att avslå 
yrkandet från S, D och MP den 24 februari 2021, reviderat den 15 mars 2021 och  
den 20 april 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från S, D och MP  
den 24 februari 2021, reviderat den 15 mars 2021 och den 20 april 2021. Vidare anmäler 
Axel Josefson (M) att yrkandet från M, L och C den 16 april 2021 återtas. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (68) 
   
   

§ 305 forts   
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från  
S, D och MP.” 

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Grith Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar följande till protokollet: För Alliansen 
är det viktigt att säkra ett bestånd för föreningarnas behov i hela staden. Idrott- och 
föreningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2021 fått i uppdrag att inventera 
tillgången av lokaler för att säkra ett bestånd anpassat för föreningarnas behov. I budgeten 
lyfts även att Higab AB har ett särskilt ansvar att tillhandla lokaler för föreningsliv och 
kulturverksamhet. Det är viktigt att lokaler tillgängliggörs i hela staden för att alla ska ha 
möjlighet till ett rikt och aktivt föreningsliv. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (68) 
   
   

§ 306 0306/21 
Ansvar för stadens Leader-medlemskap  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2021. 
Yrkande från D den 16 april 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 21 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (68) 
   
   

§ 307   
Yrkande från MP och V angående förorenad luft på 
förskolegårdar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 14 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (68) 
   
   

§ 308   
Yrkande från D angående utredning av Operalänken  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handling 
Yrkande D den 14 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (68) 
   
   

§ 309 0350/21 
Redovisning av uppdrag att bereda initiativärendet avseende 
de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2021. 
Yrkande från SD den 15 april 2021. 
Yttrande från V och MP den 16 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (68) 
   
   

§ 310 0699/20 
Inhyrning av Nya Slottsskogsrinken  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Inhyrning av Nya Slottsskogsrinken (Slottsskogen 719:4), i enlighet med villkoren i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.  

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 § 113 till stadsledningskontoret att 
skyndsamt inhämta och redovisa vilka orsaker som ligger bakom de planerade höga 
investeringskostnaderna och driftskostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och 
presentera förslag på åtgärder, förklaras fullgjort.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2021, reviderat den 22 mars 2021. 
Återremissyrkande från SD den 11 april 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från SD 
den 11 april 2021.  

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Higab AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (68) 
   
   

§ 311 0505/21 
Göteborg & Co AB hemställer om medel för genomförande av 
näringslivsfrämjande åtgärder 

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

Hemställan avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars 2021. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 16 april 2021. 
Yrkande från D den 16 april 2021. 

Yrkanden 
Ledamöterna från V och MP anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och S  
den 16 april 2021 och avslag på yrkande från D den 16 april 2021. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 16 april 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborg & Co AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (68) 
   
   

§ 312 0457/21 
Undertecknande av Eurocities  Plastics Declaration 

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

1. Göteborgs Stad undertecknar Eurocities Plastics Declaration. 
2. Kretslopp och vattennämnden få i uppdrag att samordna Göteborgs Stads uppföljning 

av åtagandena i Plastics Declaration och rapportera till Eurocities. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2021. 
Yrkande från MP, V, M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD den 16 april 2021. 
Yrkande från SD den 15 april 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från 
MP, V, M, L, C, S och D den 16 april 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på 
yrkande från SD den 15 april 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 15 april 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (68) 
   
   

§ 313 0999/20 
Redovisning av uppdrag att utreda och belysa sambanden 
mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, 
radikalisering extremism och gängkriminalitet i enlighet med 
Amandakommissionens rekommendationer  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 15 april 2021. 
Tilläggsyrkande från D och S den 21 april 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 21 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (68) 
   
   

§ 314 0315/21 
Bokslutsberedning avseende 2020 

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

Reglering av ingående eget kapital fastställs för respektive nämnd enligt vad som framgår 
av yrkande från S, M, L, C och D. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 256. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2021. 
Yrkande från S, M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD den 16 april 2021. 
Yrkande från MP och V den 16 april 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 16 april 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från  
S, M, L, C och D den 16 april 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från S, M, L, C och D  
den 16 april 2021 och avslag på yrkande från MP och V den 16 april 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (68) 
   
   

§ 315 0604/20 
Redovisning av uppdrag gällande hur stadens arbete med 
funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 258. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2021. 
Yrkande från S den 16 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (68) 
   
   

§ 316 0479/21 
Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens 
lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 261. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2021. 
Yttrande från SD den 26 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (68) 
   
   

§ 317 1308/20, 1312/20 
Redovisning av uppdrag om kartläggning och bekämpning av 
klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med 
rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet   

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 210 och den 31 mars 2021, § 265. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 januari 2021. 
Yrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 mars 2021. 
Yrkande från V och MP den 24 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 25 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (68) 
   
   

§ 318   
Yrkande från MP och V angående uppföljning av Göteborgs 
Stads plan mot rasism 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 275. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 24 mars 2021. 
Yrkande från SD den 4 april 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 26 mars 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 21 april 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 24 mars 2021 och avslag på yrkande från SD den 4 april 2021 och tilläggsyrkande 
från S den 26 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 april 2021. 

Martin Wannholt (D) och Axel Darvik (L) yrkar avslag på yrkande från MP och V  
den 24 mars 2021 med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 21 april 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 24 mars 2021 och 
tilläggsyrkande från S den 26 mars 2021 samt avslag på yrkande från SD  
den 4 april 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena med undantag av 
tilläggsyrkandet från S och finner att Martin Wannholts och Axel Darviks yrkande om 
avslag på yrkandet från MP och V bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar 
Martin Wannholts och Axel Darviks yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Ordföranden ställer propositioner på återstående yrkanden och finner att Karin Pleijels 
m.fl. yrkande om bifall till yrkande från MP och V antagits som motförslag i 
huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (68) 
   
   

§ 318 forts   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Axel Darviks yrkande 
om avslag på yrkandet från MP och V och Nej för bifall till Karin Pleijels m.fl. yrkande om 
bifall till yrkandet från MP och V.” 

Axel Darvik (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 Martin Wannholts och 
Axel Darviks yrkande om avslag på yrkandet från MP och V. 

Kommunstyrelsen konstaterar härmed att tilläggsyrkandet från S har fallit. 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 21 april 2021. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (68) 
   
   

§ 319   
Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella 
verksamheter inom delandeekonomi 

Beslut 
Enligt yrkande från MP, V och S: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att undersöka vilka hinder som finns för idéburna 
aktörer inom delningsekonomi att vara verksamma och att kunna söka kommunala 
bidrag, EU-bidrag eller andra relevanta bidrag samt återkomma med förslag på åtgärder. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 277. 

Handling 
Yrkande från MP, V och S den 26 mars 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från 
MP, V och S den 26 mars 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på yrkande från MP, V och S den 26 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 
yrkandet från MP, V och S och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på yrkandet från  
MP, V och S.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (68) 
   
   

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (68) 
   
   

§ 320   
Reviderat yrkande från D angående rapportering från 
Västsvenska Paketet  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 278. 

Handlingar 
Yrkande från D den 16 april 2021. 
Yttrande från SD den 14 april 2021. 
Yttrande från D den 20 april 2021. 
Yttrande från M, L, KD och C den 21 april 2021. 
Yttrande från S den 21 april 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D  
den 16 april 2021. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag 
på yrkande från D den 16 april 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från D den 16 april 2021 med hänvisning till 
yttrandet från S den 21 april 2021. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Emmyly 
Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (7). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (68) 
   
   

§ 320 forts   
Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) antecknar följande till protokollet: Det pågår ett arbete i 
kommunstyrelsens presidium som hanterar hur kommunstyrelsen ska få information om 
Västsvenska Paketet. 

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 14 april 2021. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från 20 april 2021. 

Representanterna från M, L, KD och C antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 21 april 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 april 2021. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (68) 
   
   

§ 321   
Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället 
för Naod Habtemichael (C) som avsagt sig 

Beslut 
Till representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Naod Habtemichael (C) för 
tiden till och med 2022 utses Jakob Olsson (C). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 279. 

Protokollsutdrag skickas till 
Jakob Olsson 
Kontaktforum för studentfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (68) 
   
   

§ 322   
Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning 
istället för Johannes Hulter (S) som avsagt sig 

Beslut 
Till representant i Styrgruppen för politikerutbildning istället för Johannes Hulter (S) för 
tiden till och med 2022 utses Sofia Kodelja (S).  

Protokollsutdrag skickas till 
Sofia Kodelja 
Styrgruppen för politikerutbildning 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (68) 
   
   

§ 323   
Reviderat yrkande från S angående riktlinje för 
vårdpersonalens doftanvändning  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handling 
Yrkande från S den 19 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (68) 
   
   

§ 324   
Yrkande från V och MP angående åtgärder med anledning av 
kritik från Justitieombudsmannen  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 14 april 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (68) 
   
   

§ 325 0325/19 
Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
tillköp i kollektivtrafiken 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 280. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2019, reviderat  
den 24 februari 2021. 
Yrkande från MP, V och S den 26 mars 2021. 
Yrkande från SD den 15 april 2021. 
Yrkande från D den 16 april 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 20 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (68) 
   
   

§ 326 0313/21 
Remiss från Finansdepartementet - En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Yttrande över remissen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), i enlighet med 
yrkande från M, L och C, översänds till Finansdepartementet.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 mars 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 16 april 2021. 
Yrkande från S den 16 april 2021. 
Yrkande från SD den 8 april 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 20 april 2021. 
Yttrande från V och MP den 20 april 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 16 april 2021  
samt avslag på yrkande från S den 16 april 2021 och yrkande från SD den 8 april 2021. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 16 april 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 april 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till beslutssats 1 i yrkande från S den 16 april 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på yrkande från M, L och C den 16 april 2021, yrkande från S den 16 april 2021 
och yrkande från SD den 8 april 2021. 

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 20 april 2021. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 20 april 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (68) 
   
   

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

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 76 till Finansdepartementet 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Sydväst 
Nämnden för funktionsstöd 
Äldre samt vård och omsorgsnämnd 
Fastighetsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Förvaltnings AB Framtiden 
Göteborgs Stads HBTQ-råd 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (68) 
   
   

§ 327 0400/21 
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och 
kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering (SOU 2021:1) 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 5 maj 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 mars 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (68) 
   
   

§ 328 0411/21 
Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder – ett 
mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 

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

Yttrande över remissen Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd  
(SOU 2020:78, i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänstelåtande med  
den ändring som framgår av yrkandet från M, L och C, översändes till 
Miljödepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2021. 
Yrkande från M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD den 31 mars 2021. 
Yrkande från MP och V den 15 april 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och D  
den 31 mars 2021. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) avslag på yrkande från MP och V  
den 15 april 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 15 april 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från M, L, C och D 
den 31 mars 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från 
M, L, C och D den 31 mars 2021 och yrkande från MP och V den 15 april 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly 
Bönfors och Martin Wannholts yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden 
antecknar Emmyly Bönfors och Martin Wannholts yrkande som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Blerta Hotis yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. Omröstning 
begärs.  

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (68) 
   
   

§ 328 forts 
Omröstning om motförslag i huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Blerta Hotis yrkande och Nej för bifall 
till Karin Pleijels och Daniel Bernmars yrkande.” 

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

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

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden 
Axel Josefson (M) avstår från att rösta (7). 

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att utse Karin Pleijels och 
Daniel Bernmars yrkande till motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors och Martin Wannholts 
yrkande och Nej för bifall till Karin Pleijels och Daniel Bernmars yrkande.” 

Axel Darvik (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). 

Protokollsanteckningar 
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 och röstat 
Ja i huvudvoteringen. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 77 till Miljödepartementet 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Park- och naturnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (68) 
   
   

§ 329   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (68) 
   
   

§ 330 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
2. 0016/21 - Lista över delegationsbeslut – stadsledningskontoret 
3. 0081/21 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning - mars 2021 
4. 0539/21 - Kommunstyrelsens råds samlade årsrapporter 2020 
5. 0340/21 - Årsrapport 2020 för Västsvenska paketet 
6. 0256/21 - Kommunstyrelsen - Revisionens årliga granskningar  
7. 0547/21 - EU-arbete 2020 – årsrapport 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 

Handling 
Yttrande D avseende p. 6. 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (68) 
   
   

§ 331   
Tillsättande av referensgrupp för arenaprojektet 

Beslut 
Till representanter i referensgrupp för arenaprojektet för tiden till och med 2022 utses: 

Jeta Ibishi (M)                                
Birgitta Granquist (L)                     
Kristoffer Filipsson (C)                    
Dan-Ove Marcelind (KD)                 
Gustav Öberg (S)                             
Jan Jörnmark (D) 
Johan Svensson (V)                         
Max Reijer (MP)                                  
Martin Jordö (FI) 
Timothy Treville (SD)                                  

Protokollsutdrag skickas till 
De valda 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (68) 
   
   

§ 332   
Tillsättande av referensgrupp för facknämndsöversynen 

Beslut 
Till representanter i referensgrupp för facknämndsöversynen för tiden till och med 2022 
utses: 

Jonas Berg (M) 
Abraham Staifo (L) 
Kristoffer Filipsson (C)  
Dan-Ove Marcelind (KD)  
Johannes Hulter (S) 
Carina Bulic (D) 
Johan Svensson (V) 
Max Reijer (MP) 
Martin Jordö (FI) 
Björn Tidland (SD) 

Protokollsutdrag skickas till 
De valda 
Valberedningen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (68) 
   
   

§ 333   
Övriga frågor 
 
Ordföranden Axel Josefson (M) informerar om att fullmäktige vid sitt sammanträde  
den 22 april 2021 fattar beslut om ärendet Göteborgs Stads föreskrift om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser i kommunen samt att kommunstyrelsen med anledning 
av beslutet kan tvingas kalla till extra möte med kort varsel för beslut kring vilka platser 
förbudet ska gälla. Daniel Bernmar (V) lämnar synpunkten att hanteringsordningen för 
hur kommunstyrelsen ska fatta ett sådant beslut ska komma fullmäktige tillhanda innan 
beslut i kommunstyrelsen. Eva Hessman svarar att stadsledningskontoret skriver fram en 
sådan och att den skickas till kommunstyrelsen för påseende när den är klar.  

Jessica Blixt (D) informerar om ungdomsfullmäktiges nätverksträff Framtidstro och att de 
gärna ser att representanter från kommunstyrelsen kan delta. Inbjudan kommer 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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