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§ 506   

Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman redogör för aktuell lägesbild av påverkansgraden i förvaltningar och bolag 

samt för genomförda och pågående uppföljningsinsatser. 

Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg AB, lämnar en lägesrapport om 

näringslivets situation under följande rubriker: 

• Negativ svensk BNP-tillväxt 

• Lågkonjunktur för företagen i Göteborgsregionen 

• Iskallt läge inom handel och tjänster 

• Antal arbetslösa är drygt 13 400 fler i regionen det senaste året 

• Många konkurser inom handel, bygg och företagstjänster 

• Rekordhöga varsel i regionen under mars och april 2020 

• Företagskonstruktionerna har ökat med drygt 188 % jämfört med 2019 

• Insatser för att stötta näringslivet 

Peter Grönberg, VD Göteborg & Co, lämnar en lägesrapport om besöksnäringen under 

följande rubriker: 

• Aktuellt 

• Förändring av turismens omsättning i Göteborgsregionen veckovis 

• Vad händer i Göteborg & Co? 

• Omvärldskoll besöksnäring maj 2020 

• Sammanfattning semesterplaner 2020 

• Liseberg 

• Destinationens sommarkommunikation 
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§ 506 forts 
 

Michael Ivarsson, direktör social resursnämnd, lämnar en information under följande 

rubriker: 

• Fakta om civilsamhällesorganisationer 

• Ekonomiskt värde av ideellt arbete 

• Effekt av Covid-19 på välfärdsleverantörer 

• Arbetsintegrerande sociala företag 

• Effekt av Covid-19 på arbetsintegrerande sociala företag i Göteborgs Stad  

Babbs Edberg, stadsdelsdirektör SDN Centrum, lämnar en lägesrapport om äldreomsorg 

samt hälso- och sjukvård. 

Annika Ljungh, tf. stadsdelsdirektör SDN Örgryte-Härlanda lämnar en information under 

följande rubriker: 

• Äldreboendesamordningen – uppdrag förmedlingen av äldreboende, korttid och 

avlösning för Göteborgs Stad 

• Utveckling smittade i Örgryte-Härlanda 

• Orsak och åtgärder 

Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör SDN Angered och SDN Lundby, lämnar en 

information under följande rubriker: 

• Lägesbild äldreomsorg och hemtjänst 

• Sockenvägens äldreboende 

• Vidtagna åtgärder 

Christina Alvelin, stadsdelsdirektör SDN Västra Göteborg, lämnar en information under 

följande rubriker: 

• Kommunala boenden i Västra Göteborg 

• Varför smitta och spridning – troligen flera skäl 

• Vad har vi gjort? 
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§ 507   

Anmälan av jäv vid sammanträdet 

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

behandling. 
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§ 508 0848/20 

Lokalisering av nytt centralbad i Göteborg  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 maj 2020. 

Yttrande från SD den 28 maj 2020. 
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§ 509 0797/20 

Avgifter för undantag från föreskrifter för breda, långa och 
tunga fordon  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

Trafiknämndens förslag till avgifter för undantag från föreskrifter om trafik på väg och 

terräng, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 149 till kommunfullmäktige 
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§ 510 0806/20 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling 
Väst 2019  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

1. Årsredovisning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkännes. 

2. Direktionen och kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och ledamöter i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 

från SD den 28 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 

stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 

från SD och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

SD.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), 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. 
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§ 510 forts  

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 150 till kommunfullmäktige 
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§ 511 0437/20 

Policy och struktur för uppföljning utifrån 
kommunfullmäktiges uppdrag avseende digitalisering och IT 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2020. 
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§ 512 0267/20 

Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - 
återrapportering av uppdrag m.m. 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag m.m., maj 2020, med 

undantag av hemställan till Higab AB från kommunstyrelsen om kaféverksamhet i 

Kvarteret Högvakten, antecknas och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i 

stadens uppföljning. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag, med undantag av 

hemställan till Higab AB från kommunstyrelsen om kaféverksamhet i Kvarteret 

Högvakten, samt uppföljning av styrande program, maj 2020 antecknas. 

På förslag av Helene Odenjung (L): 

Tilläggsyrkande från V och MP den 29 maj 2020 om kaféverksamhet i Kvarteret 

Högvakten bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 457. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2020. 

Yrkande från SD den 20 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från MP och V den 29 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från V och MP den 29 maj 2020. 

Yttrande från M, L, C och KD den 20 maj 2020. 

Yttrande från M, L, C och KD den 20 maj 2020. 

Yttrande från S den 30 maj 2020. 

Yttrande från S den 2 juni 2020. 

Yttrande från S den 3 juni 2020. 

Yttrande från V och MP den 3 juni 2020. 
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§ 512 forts 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från 

MP och V den 15 maj 2020 om inrättande av ett Sverigefinskt kultur- och 

informationscenter, tilläggsyrkande från MP och V den 29 maj 2020 om åtgärdsplan 

gällande cykelparkering och tilläggsyrkande från V och MP den 29 maj 2020 om 

kaféverksamhet i Kvarteret Högvakten och avslag på yrkande från SD den 20 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 20 maj 2020 och avslag på 

tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020 om inrättande av ett Sverigefinskt 

kultur- och informationscenter, tilläggsyrkande från MP och V den 29 maj 2020 om 

åtgärdsplan gällande cykelparkeringar och tilläggsyrkande från V och MP 

den 29 maj 2020 om kaféverksamhet i Kvarteret Högvakten. 

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 

tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020 om inrättande av ett Sverigefinskt 

kultur- och informationscenter, tilläggsyrkande från MP och V den 29 maj 2020 om 

åtgärdsplan gällande cykelparkering samt att tilläggsyrkande från V och MP 

den 29 maj 2020 om kaféverksamhet i Kvarteret Högvakten bordläggs till sammanträdet 

den 17 juni 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD den 20 maj 2020 och 

tilläggsyrkande från MP och V den 29 maj 2020 om åtgärdsplan gällande 

cykelparkeringar. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 

från SD den 20 maj 2020, tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020 om inrättande 

av ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter, tilläggsyrkande från MP och V 

den 29 maj 2020 om åtgärdsplan gällande cykelparkeringar och tilläggsyrkande från 

V och MP den 29 maj 2020 om kaféverksamhet i Kvarteret Högvakten. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på stadsledningskontorets 

förslag och yrkande från SD och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

Omröstning begärs. 
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§ 512 forts 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag och Nej 

för bifall till yrkande från SD.” 

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

Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 

Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10).  

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 

från MP och V om inrättande av ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter och 

finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

MP och V om inrättande av ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 

Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (3). 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 

tilläggsyrkandet från MP och V om åtgärdsplan gällande cykelparkeringar och finner att 

det avslagits. Omröstning begärs. 
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§ 512 forts 

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

MP och V om åtgärdsplan gällande cykelparkeringar.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 

Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och 

Jessica Blixt (D) röstar Nej (5). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bordlägga tilläggsyrkandet från V och MP 

den 29 maj 2020 om kaféverksamhet i Kvarteret Högvakten. 

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

jag röstat Ja i samtliga omröstningar. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttranden två skrivelser från 

den 20 maj 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttranden skrivelser från den 30 maj 2020, 

den 2 juni 2020 och den 3 juni 2020. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 juni 2020.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 151 till kommunfullmäktige 
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§ 513 0582/20 

Utdelning i Renströmska fonden 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

Tillgänglig avkastning ur stiftelsen Renströmska fonden 2020 fördelas enligt stiftelsens 

styrelses förslag. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 458. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 april 2020. 

Yrkande från SD den 14 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 14 maj 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 

yrkande från SD den 14 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Helene 

Odenjungs yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 152 till kommunfullmäktige 
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§ 514 0583/20 

Utdelning i stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

Tillgänglig avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020 fördelas enligt 

stiftelsens styrelses förslag. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 459. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 april 2020. 

Yrkande från SD den 14 maj 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 

yrkande från SD den 14 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 14 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Helene 

Odenjungs yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 153 till kommunfullmäktige 
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§ 515 0261/20 

Delårsrapport mars - Staden 

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

1. Delårsrapport mars 2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett 

led i uppsikten. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande sammanställa och till 

kommunstyrelsen rapportera hur många i berörd personal som saknar tillgång till 

skyddsutrustning i sin personliga arbetsutrustning. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag, yrkande från S, M, L och C 

den 5 maj 2020, yrkande från M, L, C och S den 15 maj 2020 med viss justering samt 

yrkande från M, L, C och S den 29 maj 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar: 

1. Delårsrapport mars 2020 godkänns. 

2. 300 miljoner kronor tilldelas till social resursnämnd och stadsdelsnämnderna för att 

anställa fler, öka bemanningen och möjliggöra månads-, visstids- eller 

tillsvidareanställning av timavlönad personal med anledning av pandemin, för att 

säkerställa en god välfärd och förbättra arbetsmiljön. Utökning av ram sker genom 

nytt generellt statsbidrag. Fördelning av tillskjutna medel till respektive social 

resursnämnd och stadsdelsnämnder sker procentuellt utifrån budgeterad ram: 

 Tkr 

Social resursnämnd 14 500 

SDN Angered 35 000 

SDN Östra Göteborg 33 500 

SDN Örgryte Härlanda 27 000 

SDN Centrum 23 500 

SDN Majorna Linné 26 500 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo 36 000 

SDN Västra Göteborg 26 500 

SDN Västra Hisingen 28 000 

SDN Lundby 22 500 

SDN Norra Hisingen 27 000 

 

3. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med berörd facklig organisation, 

ombesörja att tillräcklig restid och utrymme för kringuppgifter med anledning av 

pandemin inplaneras i arbetstagarnas scheman inom hemtjänsten. 
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§ 515 forts 

 

4. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utöka de särskilda Corona-teamen i 

hemtjänstens uppdrag till att även omfatta nattpass alternativt inrätta särskilda team 

nattetid. 

5. Förskolenämnden ges i uppdrag att säkerställa att sommarförskola och nattomsorg 

kan erbjudas vårdnadshavare som är i behov av det. För insatsen och andra med 

anledning av Covid-19 tillförs nämnden 20 mkr via generellt statsbidrag.  

6. Grundskolenämndens finansiering av mellanstadiet (åk 4-6) samt insatser för elever i 

behov av särskilt stöd förstärks med 70 mkr via generellt statsbidrag. Nämnden ges 

även i uppdrag att säkerställa sommarskola för elever i behov av detta.  

7. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka det kompensatoriska uppdraget i 

gymnasieskolan och inom gymnasiesärskolan samt möta effekter av pandemin. 

Nämndens ram utökas med 30 mkr via generellt statsbidrag.  

8. Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i uppdrag att förbereda för att ta del 

av regeringens aviserade äldreomsorgslyft där personal inom äldreomsorgen får 

möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, för 

studier på deltid eller heltid, inom yrkesvux. Samverkan ska ske med nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning samt Göteborgsregionens kommunalförbund.  

9. 100 mkr av statsbidrag avsätts kommuncentralt för utbildningsnämnderna, kopplade 

till investeringsrelaterade driftskostnader för evakuering, rivning och utrangering, för 

avrop. 

10. Park- och naturnämnden får i uppdrag att anpassa städ, skötsel och underhåll av de 

utemiljöer, särskilt runt stadens badplatser och grönområden, som nyttjas mer till 

följd av att fler invånare rör sig i staden. 

11. 3 miljoner tilldelas park- och naturnämnden för ändamålet. Engångsutökning av ram 

2020 sker genom nytt statsbidrag.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 404 och den 20 maj 2020, § 461. 
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§ 515 forts 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 

Yrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 maj 2020. 

Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 

Yrkande från V och MP den 15 maj 2020. 

Yrkande från D den 20 maj 2020. 

Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 29 maj 2020. 

Yrkande från V och MP den 29 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från SD den 27 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från MP och V den 28 maj 2020. 

Yttrande från M, L, C, KD och S den 20 maj 2020. 

Yttrande från M, L, C, KD och S den 2 juni 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från 

S, M, L och C den 5 maj 2020 om tilldelning av medel till social resursnämnd och 

stadsdelsnämnderna, yrkande från M, L, C och S den 15 maj 2020 om 

utbildningspolitiska satsningar och insatser med den justering att social resursnämnd 

läggs till i beslutssats 4 och yrkande från M, L, C och S den 29 maj 2020 om ökat behov 

av städ, skötsel och underhåll av utemiljöer samt avslag på yrkande från V och MP 

den 15 maj 2020 om tilldelning av medel till social resursnämnd och stadsdelsnämnderna, 

yrkande från V och MP den 29 maj 2020 om förebyggande insatser och aktiviteter för 

äldre, yrkande från D den 20 maj 2020 om stopp för nedskärningar i skolan, 

tilläggsyrkande från MP och V den 28 maj 2020 om ansvar för konstverket Nuet samt 

tilläggsyrkande från SD den 27 maj 2020 om väsentliga personalförhållanden för 

skolpersonal.  

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande V och MP 

den 15 maj 2020 om tilldelning av medel till social resursnämnd och stadsdelsnämnderna, 

yrkande från V och MP den 29 maj 2020 om förebyggande insatser och aktiviteter för 

äldre, tilläggsyrkande från MP och V den 28 maj 2020 om ansvar för konstverket Nuet 

samt avslag på yrkande från S, M, L och C den 5 maj 2020 om tilldelning av medel till 

social resursnämnd och stadsdelsnämnderna, yrkande från M, L, C och S  

den 15 maj 2020 om utbildningspolitiska satsningar och insatser, yrkande från D  

den 20 maj 2020 om stopp för nedskärningar i skolan och tilläggsyrkande från SD  

den 27 maj 2020 om väsentliga personalförhållanden för skolpersonal. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 27 maj 2020 om 

väsentliga personalförhållanden för skolpersonal, yrkande från M, L, C och S 

den 29 maj 2020 om ökat behov av städ, skötsel och underhåll av utemiljöer samt 

yrkande från D den 20 maj 2020 om stopp för nedskärningar i skolan.’ 
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§ 515 forts 

 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 20 maj 2020 om stopp för 

nedskärningar i skolan, yrkande från S, M, L och C den 5 maj 2020 om tilldelning av 

medel till social resursnämnd och stadsdelsnämnderna, yrkande från M, L, C och S 

den 29 maj 2020 om ökat behov av städ, skötsel och underhåll av utemiljöer och, 

tilläggsyrkande från MP och V den 28 maj 2020 om ansvar för konstverket Nuet samt 

tilläggsyrkande från SD den 27 maj 2020 om väsentliga personalförhållanden för 

skolpersonal. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på yrkande från 

M, L, C och S om utbildningspolitiska satsningar och insatser och finner att det bifallits. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på yrkandet från 

M, L, C och S om utbildningspolitiska satsningar och insatser.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 

Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 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 propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från 

M, L, C och S den 29 maj 2020 om ökat behov av städ, skötsel och underhåll av 

utemiljöer och finner att det bifallits.  

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från S, M, L och C 

den 5 maj 2020 om tilldelning av medel till social resursnämnd och stadsdelsnämnderna och 

finner att det bifallits.  

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från V och MP  

den 15 maj 2020 om tilldelning av medel till social resursnämnd och stadsdelsnämnderna 

och finner att det avslagits.  

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkande från D 

den 20 maj 2020 om stopp för nedskärningar i skolan och finner att det avslagits. 

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

den 20 maj 2020 om stopp för nedskärningar i skolan.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 

Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkande från V och MP om 

förebyggande insatser och aktiviteter till äldre och finner att det avslagits. Omröstning 

begärs. 

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

V och MP om förebyggande insatser och aktiviteter till äldre.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 

Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och 

Jessica Blixt (D) röstar Nej (5). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkande från 

MP och V om ansvar för konstverket Nuet och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 
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§ 515 forts 

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

MP och V om ansvar för konstverket Nuet.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 

Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och 

Jessica Blixt (D) röstar Nej (5). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkande från SD om 

väsentliga personalförhållanden och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

SD.” 

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

Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 

Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

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

hade jag röstat Ja i samtliga omröstningar. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttranden skrivelser från den 5 maj 2020, 

den 15 maj 2020 och den 29 maj 2020.  

Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttranden skrivelser från 

den 20 maj 2020 och den 2 juni 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. 
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§ 515 forts 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Skrivelse nr 154 till kommunfullmäktige 
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§ 516 0869/19 

Redovisning av uppdrag att ta fram pilotprojekt för att 
stimulera ett fossilfritt byggande  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att under 2020 påbörja ett projekt där målet 

är mer än en halvering av koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv. Förvaltnings 

AB Framtiden ska återkomma med en redovisning av hur långt man kan komma i att 

minska klimatpåverkan till kommunstyrelsen då projektet är upphandlat.  

2. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att under 2021 besluta hur bolaget fram till 

2025 ska ställa om sin bostadsproduktion till en halverad klimatpåverkan både för 

nybyggnad och vid ombyggnad. 

3. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att utmana branschen med höga klimatkrav 

inom sina olika projekt. I samverkan med fastighetsnämnden ska man också utnyttja 

markanvisningstävlingar. 

4. Byggnadsnämnden får i uppdrag att under 2020 utarbeta metoder för hur detaljplaner 

ska utformas för att inte försvåra trähusbyggande och att underlätta optimal placering 

av solceller samt hur ökat återbruk ska hanteras i samband med bygglov. 

5. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ordna en markanvisningstävling under 2021 där 

låga klimatutsläpp är ett viktigt kriterium. 

6. Lokalnämnden får i uppdrag att svara för ett kontaktnät för stadens berörda 

förvaltningar och bolag kring kunskap om fossilfritt byggande. 

7. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-09-12 § 34 till kommunstyrelsen att tillsammans 

med berörda nämnder och bolag ta fram förslag på och genomföra uppskalningsbara 

pilotprojekt för att stimulera fossilfritt byggande, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 360, den 6 maj 2020, § 414 och den 20 maj 2020, § 465. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 mars 2020. 

Yrkande från SD den 17 april 2020. 

Yrkande från D den 30 april 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 

Yttrande från S den 20 april 2020. 

Yttrande från V den 21 april 2020. 
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§ 516 forts 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 17 april 2020 

och i andra hand bifall till yrkande från D den 30 april 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 

från D den 30 april 2020, yrkande från SD den 17 april 2020 och yrkande från 

M, L och C den 15 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 15 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet från M, L och C 

bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar yrkandet från M, L och C som  

Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer propositioner på återstående 

yrkanden och finner att stadsledningskontorets förslag antagits som motförslag i 

huvudvoteringen.  

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från M, L och C och Nej för 

bifall till stadsledningskontorets förslag.” 

Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 

Josefson (M) röstar Ja (4). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 

Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (3). 

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

röstat Ja. 

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 april 2020. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 april 2020. 
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§ 516 forts 

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 155 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (75) 

   

   

§ 517   

Yrkande från SD angående tillfällig arbetsordning i 
kommunfullmäktige under covid-19 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 472. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 11 maj 2020. 

Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2020. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 11 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från SD och 

finner att det avslagits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 

den 2 juni 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 518   

Yrkande från M, L, C, S, V, MP och D särskilt yttrande KD 
angående småskaliga och lokala odlingsinitiativ 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S, V, MP och D den 13 maj 2020 och 

föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltnings AB Framtiden och fastighetsnämnden får i uppdrag att skyndsamt skala 

upp pågående odlingsprojekt under 2020 om det bedöms möjligt. 

2. Park- och naturnämnden får i uppdrag att tillsammans med nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning se över möjligheterna att genomföra kurser för 

småskalig matodling i samverkan med folkbildningen under 2020. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera kommunal mark som lämpar sig för 

odling och redovisa hur befintliga arrendeavtal på jordbruksmark ser ut avseende 

hyresnivåer och avtalslängder för att underlätta för lokala lantbrukare. 

4. Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur stall 

och lantbrukares möjlighet att bränna och/eller sälja gödsel till allmänheten ser ut 

idag. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 473. 

Handlingar 
Yrkande från M, L, C, S, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 13 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från SD den 29 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, S, V, MP och D 

den 13 maj 2020 och tilläggsyrkande från SD den 29 maj 2020. 

Emmyly Bönfors (C), Martin Wannholt (D) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande 

från M, L, C, S, V, MP och D den 13 maj 2020. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) avslag 

på tilläggsyrkande från SD den 29 maj 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla yrkandet från M, L, C, S, V, MP och D. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag 

på tilläggsyrkandet från SD och finner att det avslagits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 maj 2020. 
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§ 518 forts 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 156 till kommunfullmäktige 
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§ 519 0952/20 

Förslag till ändring i miljö- och klimatnämndens reglemente 
under förutsättning att ny lag om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen träder i kraft  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

Förslaget att komplettera miljö- och klimatnämndens reglemente från 1 juli 2020 med 

följande ansvar: ”Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt därtill hörande föreskrifter”, tillstyrks 

under förutsättning att riksdagen beslutar att den nya lagen ska träda i kraft. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 157 till kommunfullmäktige 
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§ 520   

Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och D den 27 maj 2020. 

Yttrande från MP den 2 juni 2020. 
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§ 521   

Yrkande från MP, V och S om att förnya Göteborgs Stads 
HBTQ-plan 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från MP, V och S den 27 maj 2020. 

Yrkande från SD den 28 maj 2020. 

Yttrande från S den 2 juni 2020. 
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§ 522   

Yrkande från D om att uppdatera stadens riktlinjer gällande 
studentkårernas möjlighet vid tillfälliga serveringstillstånd  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från D den 27 maj 2020. 

Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2020. 

Yttrande från S den 3 juni 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (75) 

   

   

§ 523   

Yrkande från D om att minska risken för ett ytterligare slöseri 
av göteborgarnas pengar  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från D den 27 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från SD den 3 juni 2020. 
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§ 524 0256/20 

Kommunstyrelsens yttrande avseende stadsrevisionens 
granskningar av kommunstyrelsens verksamhet 2019 och 
Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 2019 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (75) 

   

   

§ 525 0868/20 

Information om pågående arbete för lokalplanering inför ny 
nämndorganisation 2021 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Information om placering av kontor för förvaltningsledning och förvaltningsövergripande 

stödfunktioner samt områdeskontor för den nya nämndstrukturen i enlighet med vad som 

framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 maj 2020. 

Yttrande från MP den 3 juni 2020. 

Protokollsanteckning 
Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 

Social resursnämnd 

Lokalnämnden 

Nämnden för konsument- och medborgarservice 

Kulturnämnden 

Grundskolenämnden 

Förskolenämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (75) 

   

   

§ 526 1435/19 

Redovisning av uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning 
av viteskostnaden för icke verkställda beslut om särskilt 
boende  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (75) 

   

   

§ 527 0739/20 

Ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2020  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

VästKoms rekommenderade ersättningsnivåer under 2020 med 426 kronor per timma för 

hemtjänst och 688 kronor per timma för hemsjukvård fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Västkom 

Samtliga stadsdelsnämnder 

Social resursnämnd 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (75) 

   

   

§ 528 0823/20 

Hemställan från valnämnden att ianspråkta eget kapital 2020  

Beslut 
Enligt beslutssatsen i yrkande från MP och V: 

Kommunstyrelsen bifaller hemställan från valnämnden att under 2020 ianspråkta 200 tkr 

av det egna kapitalet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 3 juni 2020. 

Yrkande från MP och V den 29 maj 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 29 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från 

M, L och C den 3 juni 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) konstaterar att både yrkandet från M, L och C och 

yrkandet från MP och V föreslår att valnämndens hemställan ska bifallas. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutssatsen i yrkandet från MP och V. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Valnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (75) 

   

   

§ 529 0448/20 

Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och 
intressebevakning 2020 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Handlingsplanen för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020 fastställs i enlighet 

med bilaga 1 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 22 april 2020, § 388. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2020, reviderat den 30 april 2020. 

Yrkande från SD den 28 maj 2020. 

Yrkande från D den 29 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 28 maj 2020 och 

i andra hand bifall till yrkande från D den 29 maj 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 29 maj 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 

från SD den 28 maj 2020 och yrkande från D den 29 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Karin 

Pleijels yrkande bifallits. 

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. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (75) 

   

   

§ 530 0850/20 

Ändring av föreskrifter i stiftelserna Donationsfonden för 
stöd till idrottsverksamhet för handikappade och Henrika 
Barks minne 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. För stiftelserna Donationsfonden för stöd till idrottsverksamhet för handikappade, 

främst syn- och hörselskadade elever vid grundskolan och gymnasieskolan i 

Göteborg och Henrika Barks minne godkänns ändring av föreskrifter vilka begränsar 

stiftelsernas kapitalanvändning.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet 

för stiftelserna, samt vidta eventuella justeringar som kan komma att påkallas av 

Kammarkollegiet med anledning av stiftelsernas respektive permutationsansökan.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 april 2020. 

Yrkande från SD den 28 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 

på yrkande från SD den 28 maj 2020. 

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

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 

till 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 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (75) 

   

   

§ 530 forts 

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

hade jag röstat Ja. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Stiftelsen Donationsfonden för stöd till idrottsverksamhet för handikappade, främst 

syn- och hörselskadade elever vid grundskolan och gymnasieskolan 

Stiftelsen Henrika Barks minne 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (75) 

   

   

§ 531   

Yrkande från V, MP, M, L, C, S och D särskilt yttrande KD 
angående smittspridning inom äldreomsorgen 

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt tillsätta en utredning som ska utreda 

hur smittspridningen inom äldreomsorgen kunnat leda till så höga dödstal på vissa 

boenden. Utredningen, som ska utföras av extern part och innehålla 

smittskyddskompetens, ska även föreslå åtgärder för minskad smittspridning framgent 

och lyfta goda exempel. Utredningen ska ske i samverkan med kommun och ansvarig 

primärvård och presenteras för kommunstyrelsen senast 30 september 2020.  

2. Finansiering av utredningen sker genom att ianspråkta det kommuncentralt avsatta 

medlen för Coronarelaterade åtgärder.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ge fullständig tillgänglig information gällande 

situationen på stadens äldreboenden samt hemtjänst till kommunstyrelsen en gång 

varannan vecka. Informationen ska innehålla uppgifter och indikatorer såsom 

sjukskrivningstal, antalet smittade, misstänkt smittade samt antal avlidna i jämförelse 

med tidigare år. Informationen ska också inkludera samtliga externa utförare av 

äldreomsorg. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP, M, L, C, S och D den 29 maj 2020. 

Yrkande från SD den 28 maj 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till V, MP, M, L, C, S och D 

den 20 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin 

Wannholts och Karin Pleijels yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (75) 

   

   

§ 531 forts   

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Samtliga stadsdelsnämnder 

Social resursnämnd 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (75) 

   

   

§ 532   

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 17 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 februari 2020, § 82, den 26 februari 2020, § 141, den 11 mars 2020, 

§ 184, den 25 mars 2020, § 24, den 15 april 2020 § 345 och den 6 maj 2020, § 427, och 

den 20 maj 2020, § 479. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (75) 

   

   

§ 533   

Yrkande från D och S angående förutsättning för flytt av 
skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att yrkandet från D och S den 19 maj 2020 återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 431, och den 20 maj 2020, § 480. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 19 maj 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 

Yttrande från V och MP den 20 maj 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) anmäler att yrkandet från D och S den 19 maj 2020 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (75) 

   

   

§ 534   

Yrkande från SD angående framtidsutsikter för 
skateboardrampen vid frihamnen 

Beslut 
Yrkandet från SD återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 433, och den 20 maj 2020, § 481. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 22 april 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att yrkandet återtas. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (75) 

   

   

§ 535   

Yrkande från D angående förhållanden inom 
myndighetsutövning barn och unga i staden  

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda förhållandena inom den 

myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden med avseende på 

förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose 

skydds- och vårdbehoven för utsatta barn. 

2. Utredning bör ha särskild fokus på de eventuella brister som kan finnas inom 

verksamheternas kapacitet att skyndsamt utreda eventuella missförhållanden vid 

orosanmälningar som myndigheten får sig till del. 

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i utredningen lämna förslag på de åtgärder 

som konkret krävs för att garantera en hållbar socialtjänst. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 432 och den 20 maj 2020, § 482. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 april 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 maj 2020. 

Yttrande från SD den 28 april 2020. 

Yttrande från V och MP den 29 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Marina Johansson (S) och Daniel Bernmar (V) 

yrkar bifall till yrkande från D den 30 april 2020. Vidare yrkar Marina Johansson (S) och 

Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från M, L och C den 14 maj 2020. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts m fl 

yrkande bifallits. 

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 april 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (75) 

   

   

§ 535 forts   

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (75) 

   

   

§ 536   

Yrkande från SD angående stryk nyanländas förtur över 
svenska elever vid skolval i Göteborgs Stad 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 485. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 11 maj 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 maj 2020. 

Yttrande från S den 20 maj 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar avslag på yrkande från SD den 11 maj 2020 med hänvisning 

till yrkandet från M, L och C den 29 maj 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 11 maj 2020. 

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

Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från SD den 11 maj 2020 med hänvisning till 

yttrandet från S den 20 maj 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från SD den 11 maj 2020 med hänvisning 

till det bordlagda yrkandet från V, S och D den 12 maj 2020 om att avveckla aktivt 

skolval. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) 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), Karin Pleijel (MP), Hampus 

Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C),  

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (75) 

   

   

§ 536 forts 

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

hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 maj 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (75) 

   

   

§ 537   

Yrkande från MP och V angående kommunens krisberedskap 
för livsmedelsförsörjning  

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 486. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 29 maj 2020. 

Yttrande från M, L, C och KD den 3 juni 2020. 

Yttrande från S den 20 maj 2020. 

Yttrande från SD den 29 maj 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 29 maj 2020 med 

hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 3 juni 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 29 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 29 maj 2020 med 

hänvisning till yttrandet från SD den 29 maj 2020. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 29 maj 2020 med hänvisning 

till yttrandet från S den 20 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 

yrkandet från MP och V och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

MP och V.” 

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

Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 

Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (75) 

   

   

§ 537 forts   

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

hade jag röstat Ja. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 

den 3 juni 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 maj 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (75) 

   

   

§ 538   

Yrkande från SD angående akuta insatser till elever som 
tvingas överklaga för att gå kvar i egna skolan 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 487. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 8 maj 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 maj 2020. 

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

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 29 maj 2020 om att 

avslå yrkandet från SD den 29 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) 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). 

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

hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 maj 2020. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (75) 

   

   

§ 539   

Yrkande från SD angående säkerställ fungerande 
skolverksamhet på öarna i skärgården 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 489. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 8 maj 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 maj 2020. 

Yttrande från SD den 28 maj 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 29 maj 2020 om att 

avslå yrkandet från SD den 8 maj 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 8 maj 2020. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 

yrkandet från SD och finner att det avslagits. 

Protokollsanteckningar 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) antecknar följande till protokollet: 

Demokraterna hänvisar till att Grundskolförvaltningen håller på att göra en genomlysning av 

skärgårdsskolornas förutsättningar som nämnden kommer få en dragning om den 17 juni. 

I Demokraternas yrkande 2.1.8 yrkar vi på att 200 miljoner kronor tilldelas 

grundskolenämnden för att stoppa nedskärningar, möjliggöra för elever att få skolplats i sitt 

närområde samt säkerställa resurser till elever i behov av särskilt stöd. Detta för att 

kompensera för de konsekvenser som Alliansens underfinansierade skolbudget 2020 leder 

till, och som eleverna i slutänden får betala priset för. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 maj 2020. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (75) 

   

   

§ 540   

Yrkande från V och MP angående att inrätta ett stödpaket till 
föreningslivet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 20 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (75) 

   

   

§ 541   

Yrkande från V angående plan för insatser till personer som 
säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V den 27 maj 2020. 

Yttrande från SD den 29 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (75) 

   

   

§ 542   

Yrkande från D angående borgerliga vigslar under pågående 
pandemi  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handling 
Yrkande från D den 27 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (75) 

   

   

§ 543   

Reviderat yrkande från D och S angående hemställan till 
Skolinspektionen om att ompröva tillståndet för Föreningen 
Framstegsskolan (Römosseskolans) verksamheter i 
Göteborg  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 2 juni 2020. 

Yrkande från SD den 27 maj 2020. 

Yttrande från S den 2 juni 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (75) 

   

   

§ 544 0306/20 

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
uthyrning av solceller 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 3 juni 2020. 

Yrkande från MP och V den 29 maj 2020. 

Yrkande från SD den 29 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 29 maj 2020 om att avstyrka 

motionen. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 29 maj 2020 om att 

tillstyrka motionen. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 

den 3 juni 2020 om att avstyrka motionen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas och 

finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 158 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (75) 

   

   

§ 545 1215/19 

Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta 
riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs 
Stads beslutsunderlag  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 441. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Yrkande från D den 29 maj 2020. 

Yrkande från S den 3 juni 2020. 

Yttrande från M, L, C och KD den 3 juni 2020. 

Yttrande från MP den 3 juni 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (75) 

   

   

§ 546 1361/19 

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 493. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 april 2020. 

Yrkande från SD den 13 maj 2020. 

Yrkande från MP och V den 14 maj 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 

Yttrande från D den 19 maj 2020. 

Yttrande från S den 3 juni 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 14 maj 2020 och avslag på 

yrkande från SD den 13 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 13 maj 2020 om att avstyrka 

motionen. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 

den 15 maj 2020 om att avstyrka motionen. 

Marina Johansson (S) yrkar att motionen ska avstyrkas och avslag på yrkande från SD 

den 13 maj 2020 och yrkande från MP och V den 14 maj 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från D 

den 19 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall till yrkande från MP och V mot om motionen 

ska avstyrkas och finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (75) 

   

   

§ 546 forts 

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 159 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (75) 

   

   

§ 547 1362/19 

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära 
relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V och S den 15 maj 2020 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämnden för funktionsstöd samt Göteborgs Stads äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd får i uppdrag att stärka arbetet kring hur kommunens vård- och 

omsorgspersonal kompetensutbildas i att upptäcka våld och dess olika uttryck. 

2. Nämnden för funktionsstöd samt Göteborgs Stads äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd får i uppdrag att införa en rutin för hur personalen ska upptäcka, och 

agera vid misstanke om, våld och våld i nära relationer hos kommunens brukare inom 

funktionshinderverksamheten samt äldreomsorgen. 

3. Nämnden för funktionsstöd samt Göteborgs Stads äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd får i uppdrag att införa screening-processer inom 

funktionshinderverksamheten och inom äldreomsorgen för att på bästa sätt upptäcka 

våld och våld i nära relationer. 

4. Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 494. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2020. 

Yrkande från SD den 13 maj 2020. 

Yrkande från MP, V och S den 15 maj 2020. 

Yttrande från M, L, C och KD den 14 maj 2020. 

Yttrande från D den 15 maj 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från 

MP, V och S den 15 maj 2020. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från 

SD den 13 maj 2020. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas. 



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (75) 

   

   

§ 547 forts 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall till yrkande från MP, V och S mot om 

motionen ska avstyrkas och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet från 

MP, V och S. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 

den 14 maj 2020. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 160 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (75) 

   

   

§ 548 0540/20 

Remiss från Miljödepartementet - Hållbar slamhantering, 
betänkande (SOU 2020:3) (M2020/00078/Ke) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från MP och V: 

Yttrande över remiss från Miljödepartementet - betänkandet Hållbar slamhantering 

(SOU 2020:3), i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med det 

tillägg som framgår av yrkande från MP och V, översänds till Miljödepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 maj 2020. 

Tilläggsyrkande från MP och V den 29 maj 2020. 

Yttrande från SD den 29 maj 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar 

bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP och V 

den 29 maj 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 161 till Miljödepartementet 

Kretslopp och vattennämnden 

Gryaab AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (75) 

   

   

§ 549 0644/20 

Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

(SOU 2019:69)” i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

översänds till Utbildningsdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 162 till Utbildningsdepartementet 

Utbildningsnämnden 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (75) 

   

   

§ 550 0691/20 

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av yrket 
personlig assistent (SOU 2020:1) 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (75) 

   

   

§ 551 0614/20 

Göteborgsförslag [1040] för beslut - Förslag för etiska 
riktlinjer mot sexistisk reklam 

Beslut 
Enligt beslutssatsen i yrkande från M, L och C: 

Att Göteborgsförslaget ej ska beredas vidare. 

Handlingar 
Göteborgsförslaget nr 1040 den 23 april 2020. 

Yrkande från MP och V den 28 maj 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 maj 2020. 

Yttrande från SD den 27 maj 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 28 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 29 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 28 maj 2020 och 

yrkande från M, L och C den 29 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) konstaterar att både yrkandet från M, L och C och 

yrkandet från MP och V föreslår att Göteborgsförslaget inte ska beredas vidare. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutssatsen i yrkande från M, L och C. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förslagsställare – Göteborgsförslag 1040 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (75) 

   

   

§ 552   

Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (75) 

   

   

§ 553  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

 

1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 

2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 

3. 0916/20 - Yttrande till KS om hbtq-plan och ny hbtq-rapport  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (75) 

   

   

§ 554   

Yrkande från D angående serveringstillstånd för alkohol  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handling 
Yrkande från D den 2 juni 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (75) 

   

   

§ 555   

Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från D den 2 juni 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (75) 

   

   

§ 556   

Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte 
bakom konstverket ”Evig anställning” 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 2 juni 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (75) 

   

   

§ 557   

Val av ledamot i referensgruppen för ungdomsfullmäktige i 
stället för Sanna Schiller (V) 

Beslut 
Till ledamot i referensgruppen för ungdomsfullmäktige i stället för Sanna Schiller (V) för 

tiden till och med 2022 utses Jennifer Hankins (V). 

Protokollsutdrag skickas till 
Jennifer Hankins 

Referensgruppen för ungdomsfullmäktige 

Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Protokoll (nr 12) 

Sammanträdesdatum: 2020-06-03 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (75) 

   

   

§ 558   

Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för M 

Beslut 
1. Robert Gustafsson (M) förordnas som vikarierande politisk sekreterare för M för 

tiden från och med den 8 juni 2020 till och med den 31 mars 2021. 

2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 

3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Protokollsutdrag skickas till 
Robert Gustafsson 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Stadsledningskontoret/Stöd och service 

 

 

 

 


