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§ 63   
Information - Trafiksituationen i Torslanda 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Jenny Adler från trafikkontoret lämnar en information under följande rubriker: 

• Kollektivtrafikåtgärder 
• Cykeltrafikåtgärder 
• Åtgärdsvalsstudie Trafiken i Torslanda 
• Genomförandestudie Torslanda Tvärförbindelse 
• Hamnen 
• Ombyggnation vid Volvo 
• Trafikverkets projekt Halvors länk 
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§ 64   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling.  
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§ 65 0254/19 
Årsrapport 2019 för kommunledningen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Årsrapport 2019 för kommunledningen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att återredovisa 27 497 tkr av eget kapital för att komma 
till kommunledningens fastställda nivå för eget kapital på 8 000 tkr.  

3. Budgetuppdraget 2019 till stadens nämnder och bolag att erbjuda praktikplatser och 
olika former av sommarjobb till unga förklaras fullgjort. 

4. Uppdraget till stadsledningskontoret från kommunstyrelsen 2019-10-23 att genomföra 
fördjupade analyser av stadens verksamheter med löpande återrapportering baserat på 
referenskostnad förklaras fullgjort (diarienummer 0262/19). 

5. Uppdraget till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige 2017-02-23 att återkomma 
med förslag till rutin för att hantera de ekonomiska riskerna i lokalförsörjningen som 
uppstår i samband med osäkra prognoser vid oväntade befolkningsökningar förklaras 
fullgjort (diarienummer 0676/17). 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2020. 
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§ 66 0856/16 
Försäljning av del av fastigheten Björsared 1:2 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2020. 
Yrkande från SD den 30 januari 2020. 
Yrkande från MP och V den 5 februari 2020. 
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§ 67 0310/20 
Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Buss AB  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2020. 
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§ 68 0311/20 
Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av 
GS Trafikantservice AB  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2020. 
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§ 69 1006/18 
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads program för lokalförsörjning, i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 5. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 december 2019. 
Tilläggsyrkande från MP, V och S den 31 januari 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 4 februari 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP, V och S den 31 januari 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkandet från MP, V och S den 31 januari 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 
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§ 69 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 4 februari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 15 till kommunfullmäktige 
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§ 70 1281/16 
Principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler för 
förenings- och kulturliv  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Principer för hyressättning av lokaler som hyrs av kommunen, hyressättning vid 
omfattande ny- eller ombyggnad av fastigheter för kommunal verksamhet samt 
hyressättning av koncepthus i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Hyresmodell för förenings- och kulturlivet i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

3. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vara mellanhyresvärd för lokalerna 
som ingår i hyresmodellen för förenings- och kulturlivet. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera ”Policy och riktlinjer för uthyrning av 
Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet” utifrån förmedlingsenhetens 
förändrade uppdrag. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-05 § 10 p 4b till Higab AB som avser 
långsiktig hållbar hyressättning förklaras fullgjort. 

6. Uppdraget att utreda möjligheten att skapa en kommunal likabehandlingsprincip 
gentemot föreningslivet och kulturverksamheter förklaras fullgjort. 

7. Kommunfullmäktiges uppdrag till Higab AB 2017-01-26, § 14 förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 7. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 april 2018, reviderat den 21 augusti 2019 
och den 14 november 2019. 
Yttrande från V och MP den 15 januari 2020. 
Yttrande från S den 31 januari 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 31 januari 2020. 
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§ 70 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 15 januari 2020.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 januari 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 5 februari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 16 till kommunfullmäktige 
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§ 71 1075/19 
Årsrapport 2018 och översyn av riktlinjerna för kommunal 
subvention till trygghetsboende samt förslag på ny målbild 
för perioden 2019–2022 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Fastighetsnämndens uppdrag från kommunstyrelsen 2018-08-22 § 660 att utvärdera 
regelverket för trygghetsboende förklaras fullgjort. 

2. Fastighetsnämndens läges-/årsrapport gällande trygghetsboende antecknas.  
3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att göra och redovisa en ny läges/årsrapport för 

trygghetsboende 2020-04-30. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads riktlinje för kommunal subvention till trygghetsbostäder i enlighet med 
bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 9. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019.  
Yrkande från V, MP och S den 31 januari 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 januari 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande från V, MP och S 
den 31 januari 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkandet från V, MP och S den 31 januari 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

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 14 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 
Skrivelse nr 17 till kommunfullmäktige 
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§ 72 0362/18 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023, i enlighet med 
bilaga 3, antas. 

2. Uppdraget att ta fram en plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom 
mänskliga rättighetsarbetet, givet i budget 2018, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 11. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2019. 
Yrkande från SD den 10 januari 2020.  
Tilläggsyrkande från S och D den 31 januari 2020. 
Yttrande från V och MP den 14 januari 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 31 januari 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på yrkandet från SD den 10 januari 2020 och tilläggsyrkandet från 
S och D den 31 januari 2020. 

Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från S och D den 31 januari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
yrkande från SD den 10 januari 2020 och i andra hand bifall till tilläggsyrkande från 
S och D den 31 januari 2020. 

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

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 beslutar med tolv röster mot en att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 
tilläggsyrkandet från S och D och finner att det avslagits. Omröstning begärs.  

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

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

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

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 14 januari 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 31 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 18 till kommunfullmäktige 
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§ 73 0691/19 
Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 november 2019, § 792, den 20 november 2019, § 851, och 
den 15 januari 2020, § 14. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2019. 
Yrkande från SD den 10 januari 2020. 
Yttrande från SD den 19 november 2019. 
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§ 74 1890/17 
Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande 
fondering för framtida investeringar och förändrad 
redovisning av eget kapital  

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret i enlighet med yrkande från 
S, M, V, L, MP och C den 31 januari 2020: 

1. Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida 
investeringar och förändrad redovisning av eget kapital återremitteras till 
stadsledningskontoret med uppdraget att ta fram ett förslag för att kunna medge 
kretslopp och vattennämndens en viss flexibilitet i sin investerings- och 
underhållsplanering.  

2. Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida 
investeringar och förändrad redovisning av eget kapital delas upp i två ärenden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 september 2019, § 683, den 9 oktober 2019, § 720,den 6 november 2019, 
§ 802, den 20 november 2019, § 855 och den 15 januari 2020, § 15. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2019. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 september 2019. 
Återremissyrkande från S, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD 
den 31 januari 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med yrkande från S, M, V, L, MP och C den 31 januari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 januari 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 
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§ 74 forts 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret – Återremiss 
Kretslopp och vattennämnden 
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§ 75 1396/17 
Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och 
bolag inför avveckling av icke stadengemensamma 
personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs 
Stads riktlinje för personalförmåner 

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret i enlighet med yrkande från D 
den 5 februari 2020: 

Förslag till hantering av icke stadengemensamma personalförmåner återremitteras med 
uppdrag att: 

1. Inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner fastställs till att harmoniseringen 
inom staden ska definieras som att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska 
vara likvärdigt för alla medarbetare i stadens förvaltningar och bolag, men att utbudet 
av personalförmåner får variera mellan olika förvaltningar och bolag. 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att: 
a. Redovisa det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag. 
b. Lägga fram förslag på hur och i vilken takt som harmonisering av det 

ekonomiska värdet bör genomföras inom staden. 
3. Inriktning för personalförmåner som regleras i kollektivavtal och/eller lokala 

överenskommelser är att förändringar ska ske genom förhandlingar mellan parterna 
enligt praxis. 

4. Den reviderade inriktningen för personalförmåner enligt detta yrkande ska efter ny 
behandling i kommunstyrelsen remitteras till samtliga förvaltningar och bolag samt 
samverkas med fackliga organisationer enligt praxis. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 908 och den 15 januari 2020 § 16. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 oktober 2019. 
Yrkande från S, V och MP den 10 januari 2020. 
Yrkande från D den 5 februari 2020. 
Yrkande från SD den 29 januari 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 december 2019. 
Tilläggsyrkande från SD den 29 januari 2020. 
Yttrande från SD den 6 december 2019. 
Yttrande från SD den 10 december 2019. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (77) 
   
   

§ 75 forts 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP 
den 10 januari 2020 och avslag på yrkande från D den 5 februari 2020, yrkande från SD 
den 29 januari 2020, tilläggsyrkande från M, L och C den 6 december 2019 samt 
tilläggsyrkande från SD den 26 januari 2020. 

Martin Wannholt (D) och Helene Odenjung (L) yrkar att ärendet ska återremitteras i 
enlighet med yrkande från D den 5 februari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 29 januari 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 29 januari 2020. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets återremiss och Nej för ärendets 
avgörande idag.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att återremittera ärendet. 

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 december 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttranden skrivelser från den 6 december 2019 och 
den 10 december 2019.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (77) 
   
   

§ 76   
Yrkande från MP och V angående bemannade lekplatser i 
Göteborg  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP och V den 4 december 2019 med tillägg 
enligt yrkande från V och MP den 6 december 2019 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Avvecklingen av bemanningen vid lekplatser genomförs ej. 
2. 5 mnkr överförs från de kommuncentralt avsatta medlen för stadsutveckling 

Valhallagatan/evenemangsområdet för år 2020 till Park-och naturnämnden för att 
täcka kostnader för bemanning av lekplatser.  

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 4 december 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande KD den 10 januari 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 6 december 2019. 
Yttrande från S den 5 februari 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande 
från MP och V den 4 december 2019 och tilläggsyrkande från V och MP 
den 6 december 2019. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 4 december 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 10 januari 2020 och avslag på yrkande från MP och V den 4 december 2019 och 
tilläggsyrkande från V och MP den 6 december 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandet från MP och V samt yrkandet från 
M, L och C och finner att yrkandet från M, L och C bifallits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (77) 
   
   

§ 76 forts   
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från M, L och C och Nej för 
bifall till yrkandet från MP och V.” 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (8). 

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

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

Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (4). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och 
Jessica Blixt (D) röstar Nej (5). 

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) avstår 
från att rösta (4). 

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 10 januari 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 februari 2020. 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (77) 
   
   

§ 76 forts 
Reservation 
Ordföranden Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M) och 
Emmyly Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Vi i Alliansen reserverar oss mot beslutet att bevara bemanningen på stadens bemannade 
lekplatser, då yrkandet går emot kommunfullmäktiges beslutade budget. Kommunstyrelsen 
har ännu inte tagit del av årets första uppföljningsrapport, och hur arenautredningens 
pengar skulle kunna användas i det fall utredningen inte blir av. Att omfördela de medlen 
mitt i pågående uppföljningsarbete är oansvarigt. Det är medel som istället skulle kunna 
fördelas till välfärd så som skola, förskola och äldreomsorg. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 19 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (77) 
   
   

§ 77 1385/19 
Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15154-19, 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Beslut 
Som yttrande i mål nr 15154-19, Roger Höög m.fl. ./. Göteborgs Stad, översänds vad som 
framgår av yrkande från V och MP den 31 januari 2020, till förvaltningsrätten. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2020. 
Yrkande från V och MP den 31 januari 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V och MP. 

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

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

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

Helene Odenjung (L), 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 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (77) 
   
   

§ 77 forts 
Reservation 
Ordföranden Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M) och 
Emmyly Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet i enlighet med vad som framgår av 
bilaga 1 till protokollet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 20 till förvaltningsrätten 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (77) 
   
   

§ 78 1420/19 
Hemställan från kulturnämnden om utökad ram 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2020. 
Yrkande från V och MP den 31 januari 2020. 
Yttrande från SD den 4 januari 2020. 
Yttrande från S den 5 februari 2020. 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (77) 
   
   

§ 79 0004/20 
Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 
2020-03-23  

Beslut 
1. Susanne Wirdemo (M) utses till ombud att bevaka kommunens rätt och föra 

kommunens talan vid Göteborg Stadshus AB:s årsstämma 2020-03-23. 
2. Ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2020 besluta 

om:  
a) (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.  
b) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat- och koncernbalansräkning.  
c) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen.  
d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.  
e) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med 

tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.  
f) Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och 

suppleanter för dessa.  
g) Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och 

suppleanter för dessa.  
h) Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Handling  
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Susanne Wirdemo 
Göteborgs Stadshus AB 
Fullmakt 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (77) 
   
   

§ 80 1076/19 
Svar på skrivelse från SDN Västra Hisingen om 
trafiksäkerheten och trafiksituationen i Torslanda 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsen översänder stadsledningskontorets tjänsteutlåtande som svar på 
skrivelsen från SDN Västra Hisingen om trafiksäkerheten och trafiksituationen i 
Torslanda.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2020. 
Yrkande från MP den 31 januari 2020. 
Yttrande från D den 4 februari 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från MP den 31 januari 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Blerta Hoti (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från MP den 31 januari 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

Karin Pleijel (MP) röstar Nej (1). 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) avstår från att rösta (2). 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (77) 
   
   

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 februari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
SDN Västra Hisingen 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (77) 
   
   

§ 81 1421/19 
Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Göteborgs 
Stad och Chalmers tekniska högskola AB respektive 
Göteborgs universitet 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 december 2019. 
Yttrande från S den 31 januari 2020. 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (77) 
   
   

§ 82   
Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Lisa 
Sorvoja (D) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Jessica Blixt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

  
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (77) 
   
   

§ 83 1149/18 
Återrapport av delutredningar för projekt Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 oktober 2019, § 765, den 20 november 2019, § 869 
och den 11 december 2019, § 938. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 september 2019. 
Yrkande från S och D den 5 februari 2020. 
Yttrande från SD den 3 februari 2020. 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (77) 
   
   

§ 84 1369/19 
Tid- och genomförandeplan för förändring av 
stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende 
nämndstruktur 

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

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en utredning om fyra 
regionala nämnder som alternativ till Stadsledningskontorets förslag med en central 
nämnd, med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst. Utredningen 
ska utgå från följande parametrar:  

a) Fyra regionala nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig 
socialtjänst ska inrättas när så är möjligt. 

b) Stadsledningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt utreda om de fyra regionala 
nämnder ska ha en gemensam förvaltning eller att varje nämnd har en egen 
förvaltning.   

c) De fyra nämnderna ska ha en geografisk indelningen motsvarande Hisingen, 
Centrum, Sydväst och Nordost.  

d) Stadsledningskontoret ges i uppdrag att återkomma med förslag på när 
stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska upphöra som nämnder och när de 
nya nämnderna kan inrättas. 

e) Nämnderna med ansvar för individ- och familjeomsorg ska bestå av 11 ledamöter och 
11 ersättare.  

f) Antalet individutskott i de fyra regionala nämnderna fastställs till minst 2 utskott. 
Utskotten ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.  

g) Ansvaret för fritidsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs med inriktning till de 
fyra regionala nämnderna eller annan nämnd om så är lämpligt.  

h) Ansvaret för stadens folkhälsoarbete och medverkan kring sociala erfarenheter i 
samhällsplaneringen överförs till de fyra socialnämnderna. En strukturerad kontakt 
med stadens fyra kompetenscenter ska upprätthållas. 

i) Ansvaret för samordning av stadens lokala trygghetsarbete överförs till de fyra 
socialnämnderna. Hänsyn ska tas till arbetet med att inrätta ett trygghetsråd under 
kommunstyrelsen.  

j) Samordningsansvaret för att hålla ihop och stärka samverkan med civilsamhället 
utifrån Överenskommelsen Göteborg överförs till de fyra regionala nämnderna.   
 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att återkomma med förslag kring hur stadens 
samlade arbete kring funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden. 

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda när och hur kulturskolan ska överföras 
till grundskolenämnden. 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (77) 
   
   

§ 84 forts 
 

4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda om en regional socialnämnd eller 
miljö- och klimatnämnden ska ansvara för tillståndsärenden. 

5. Arvodesberedningen ges i uppdrag att ta fram förslag till arvodesnivåer och placering 
i arvodesgrupper för de nya nämnderna. 

6. Kommunstyrelsens tillsatta referensgrupp ska användas för löpande avstämningar i 
genomförandet av de nya nämnderna samt i avvecklingen av stadsdelsnämnderna. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, V, L, C och MP den 31 januari 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård inrättas från 1:e januari 
2021. Nämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Antalet utskott i nämnden 
fastställs till 1.  

2. Nämnd med ansvar för funktionsrättsfrågor och stöd till personer med 
funktionsnedsättning inrättas från 1:e januari 2021. Nämnden ska bestå av 11 
ledamöter och 11 ersättare. Antalet utskott i nämnden fastställs till 1. Nämnden ska 
fortsatt refereras som Nämnden för funktionsstöd.  

3. Nämndernas förvaltningsledningar ska placeras utanför centrala Göteborg, i 
socioekonomiskt svagare områden, företrädesvis i befintliga lokaler. 

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på delegationsordningar och 
reglementen för de nya nämnderna. Delegationsgraden ska inte öka mer än motiverat 
i den beslutade nämndsorganisationen.  

5. Nämnderna för äldreomsorg samt funktionshinder ska utses i oktober 2020 för att 
nämnderna sedan ska kunna fastställa budget, delegationsordningar övriga riktlinjer 
samt välja utskott. 

6. Ansvaret för lokala äldre- och funktionshinderråd överförs till de nya facknämnderna. 
Dialog ska föras med stadens centrala råd.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den till 15 januari 2020, § 25. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 december 2019. 
Yrkande från M, V, L, C och MP samt särskilt yttrande från KD den 31 januari 2020. 
Yrkande från S och D den 5 februari 2020. 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (77) 
   
   

§ 84 forts 
Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, V, L, C och MP 
den 31 januari 2020. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D 
den 5 februari 2020 och avslag på yrkande från M, V, L, C och MP den 31 januari 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 21 till kommunfullmäktige 
Stadsledningskontoret 
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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (77) 
   
   

§ 85 1373/19 
Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i 
demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning 
inom Göteborgs Stad  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, V, L, MP och C den 31 januari 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Inriktningen på det fortsatta arbetet gällande utveckling av lokal och digital 
demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet samt en gemensam geografisk 
indelning för samverkan fastställs i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på justering av stadens 
övriga nämnders reglementen för att tydliggöra ansvaret för råd och dialoger inom sitt 
ansvarsområde. 

3. Ansvaret för lokala råd och dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp eller 
ansvarsområde överförs till nämnden för konsument- och medborgarservice. 

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att fortsätta att 
utveckla stadens digitala demokratiarbete samt utveckla Göteborgsförslaget. Det 
lokala och digitala demokratiarbetet ska ske i samverkan med en eller flera 
socialnämnder. Nämnden ska utreda hur en central medborgarbudget ska utformas 
och kunna inrättas.   

5. Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att utreda hur 
medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor 
tillsammans med Min Stad. 

6. Nämnden för konsument- och medborgarservice ges ett löpande proaktivt 
demokratiuppdrag där kartläggning och återrapportering gällande demokrati och 
inflytande. 

7. Ansvaret för medborgarkontoren överförs till nämnden för konsument- och 
medborgarservice samverkan ska ske lokalt med en eller flera socialnämnder.  

8. Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att utreda och inrätta 
lokala nav för lokalt inflytande, dialoger, rådslag och kommunikation.  

9. Stadens samtliga facknämnder uppmanas att ha öppna nämndsammanträden för att 
underlätta dialog med medborgarna om de beslut som ska fattas. 

10. Ansvaret för att förrätta val till ungdomsfullmäktige överförs till grundskolenämnden. 
11. Lokala ungdomsråd överförs till en eller fyra socialnämnder.   

Tidigare behandling 
Bordlagt den till 15 januari 2020, § 26. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (77) 
   
   

§ 85 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 december 2019. 
Yrkande från M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 31 januari 2020. 
Yrkande från S och D den 5 februari 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från M, V, L, MP och C den 31 januari 2020. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D 
den 5 februari 2020 och avslag på yrkande från M, V, L, MP och C den 31 januari 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Karin Pleijels yrkande 
bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 22 till kommunfullmäktige 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (77) 
   
   

§ 86 0402/19 
Remittering av utredning gällande förberedande åtgärder för 
att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med viss justering: 

1. Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande och utredning gällande LOV äldreboende till samtliga 
stadsdelsnämnder, social resursnämnd, nämnden för intraservice, nämnden för 
konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stads pensionärsråd, Vårdföretagarna, 
Famna, Svenska Vård och Tre Stiftelser med begäran om yttrande senast 2020-03-27. 

2. Förslag till tidplan för införande av valfrihetssystem enligt LOV inom vård- och 
omsorgsboende i Göteborgs Stad från och med 2021-04-01, godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 15. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 december 2019. 
Yrkande från V, MP och S den 31 januari 2020. 
Yttrande från SD den 3 februari 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med justeringen att 
Tre Stiftelser läggs till som remissinstans samt avslag på yrkande från V, MP och S 
den 31 januari 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S 
den 31 januari 2020 och avslag på stadsledningskontorets förslag med föreslagen 
justering. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (77) 
   
   

§ 86 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Helene Odenjungs yrkande och Nej för 
bifall till Daniel Bernmars och Jonas Attenius yrkande.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (77) 
   
   

§ 87 0695/19 
Förslag till inriktningar för att öka delaktighet och inflytande i 
bostad med särskild service  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Förslag till inriktningar för att öka delaktighet och inflytande i bostad med särskild 
service, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
antecknas. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-11-14, § 872 punkt 1 gällande plan för 
stadengemensamma och lokala åtgärder förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-11-14, § 872 punkt 2 att ta fram en riktad 
handlingsplan tillsammans med Intraservice för digitaliseringsåtgärder och införande 
av välfärdsteknik förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 28. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 december 2019. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 januari 2020.  

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 10 januari 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från SD den 10 januari 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. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Intraservice 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (77) 
   
   

§ 88 0790/19 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
samla det fulla kommunala ansvaret för stadens lantgårdar 
på en huvudman   

Beslut 
Enligt yrkande från MP, V och D med tillägg enligt yrkande från MP och V 
den 31 januari 2020: 

1. Kommunstyrelsen uppdrag 2019-08-21 § 595 till stadsledningskontoret att skyndsamt 
utreda förutsättningarna för att samla det fulla kommunala ansvaret för stadens 
lantgårdar på en huvudman förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsen uppdrag 2019-08-21 § 595 till stadsledningskontoret att skyndsamt 
utreda hur en långsiktig lösning för stadens lantgårdar, främst vad gäller finansiering, 
kan åstadkommas, exempelvis i samverkan med ideella aktörer förklaras fullgjort.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder skyndsamt 
överlämna driften av lantgårds- och besöksverksamheten på Bergums fritidslantsgård 
till en förening.  

4. 1 700 tkr tas från arenautredningen och överförs till SDN Angered 
resursnämndsuppdrag för fortsatt drift av verksamheten vid Bergums fritidslantgård 
under år 2020, medan en mer långsiktig lösning arbetas fram.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 34. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019. 
Återremissyrkande från SD den 10 januari 2020. 
Yrkande från MP, V och D den 3 februari 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 februari 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 31 januari 2020. 
Yttrande från S den 5 februari 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (77) 
   
   

§ 88 forts 
Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från M, L och C den 5 februari 2020 med justeringen att beslutssats 2 ska vara 
likalydande med beslutssats 2 i yrkandet från MP, V och D samt avslag på 
tilläggsyrkande från MP och V den 31 januari 2020. 

Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från MP, V och D 
den 3 februari 2020 och tilläggsyrkande från MP och V den 31 januari 2020.  

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från MP, V och D den 3 februari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
SD den 10 januari 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och 
dels ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.” 

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 beslutar med tolv röster mot en att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla beslutssatserna i yrkandet från 
MP, V och D och tilläggsyrkandet från M, L och C med viss justering. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (77) 
   
   

§ 88 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkande från 
MP och V: 

Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (4). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och 
Jessica Blixt (D) röstar Nej (5). 

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) 
avstår från att rösta (4). 

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

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 februari 2020. 

Reservationer 
Ordföranden Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M) och 
Emmyly Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Vi i Alliansen reserverar 
oss mot beslutet att avsätta 1,7 miljoner kronor från arenautredningen till Bergums 
fritidslantgård. Uppdraget att genomföra en överlämning ska ske skyndsamt. Vi vet att 
det finns intresse från föreningslivet att ta över gården, så en överlämning bör också 
kunna ske inom snar framtid. Att då tillföra ekonomiska medel för att täcka hela årets 
drift saknar konsekvensanalys. Det är dessutom anmärkningsvärt att oppositionen 
genomför denna budgetrockad när de själva inte avsatt dessa medel i sina respektive 
årsbudgetar för 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (77) 
   
   

§ 89 1077/19 
Inriktningsbeslut - hur samverkan mellan Göteborgs Stad och 
civilsamhällets organisationer utifrån överenskommelsen kan 
utvecklas  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Stadsledningskontorets förslag till inriktning, som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, för uppdraget hur samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets 
organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas, godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 35. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 december 2019. 
Yttrande från MP och V den 29 januari  2020. 
Yttrande från SD den 4 februari 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 februari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Social resursnämnd 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Samtliga stadsdelsnämnder 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (77) 
   
   

§ 90 1739/18 
Återrapportering av Idrotts- och föreningsnämndens 
utredning angående byggrätt i Kvibergs Park  

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

1. Kommunstyrelsen uppmanar idrotts- och föreningsnämnden att bygga en hall för 
1500 platser på byggrätten i Kviberg samt en ishall, och inte göra avkall på t.ex. 
foajéyta för att få plats med 1800 platser.  

2. Kommunstyrelsens hemställan till idrotts- och föreningsnämnden att ta fram ett 
underlag som beskriver de tekniska och ekonomiska förutsättningar för att nyttja den 
i ärendet aktuella byggrätten i enlighet med idrotts- och föreningsnämndens tidigare 
beslut 2018-11-27 § 177, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 38. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 december 2019. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 februari 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från M, L och C den 5 februari 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L och C den 5 februari 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (77) 
   
   

§ 90 forts 
Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
Vänsterpartiet ledamöter reserverar sig mot beslutet. Vi anser att det inte är varken 
lämpligt eller korrekt att ”uppmana” en nämnd till vissa detaljer i utformandet av en 
uppgift som tillfaller nämnden och dess ansvarsrelation till kommunfullmäktige, särskilt 
olämpligt är det i ett rapportärende. 

Protokollsutdrag skickas till 
Idrotts- och föreningsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (77) 
   
   

§ 91   
Yrkande från V, MP och S angående åtgärder med anledning 
av arbetsmiljöproblem i hemtjänsten 

Beslut 
Enligt yrkande från V, MP och S: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Intraservice och samtliga 
stadsdelsförvaltningar i dialog med de fackliga organisationerna skyndsamt ta fram 
en åtgärdsplan gällande de brister som redovisas i föreläggandet från 
Arbetsmiljöverket.  

2. Den föreslagna åtgärdsplanen ska återredovisas till kommunstyrelsen senast 25 mars 
för beslut innan svar skickar till Arbetsmiljöverket. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 39. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 16 december 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 

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

Emmyly Bönfors (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet 
den 26 februari 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S den 16 december 2019 
samt att ärendet ska avgöras idag. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att det egna 
yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (77) 
   
   

§ 91 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars yrkande.” 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (8). 

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 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Nämnden för Intraservice 
Samtliga stadsdelsnämnder 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (77) 
   
   

§ 92 0891/19 
Redovisning av uppdrag att utreda de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär 
arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen 

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

Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-29 § 453 till stadsledningskontoret att ta fram ett 
underlag som beskriver de tekniska och ekonomiska förutsättningar för att uppföra en 
temporär arena i Frihamnen, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, L och C den 31 januari 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Älvstrandens Utveckling AB får i uppdrag, och vid behov ta hjälp av berörda 
förvaltningar och bolag, att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under 
förutsättning att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i form av 
övertryckskonstruktion i Frihamnen. Det fortsatta utredningsarbetet ska utgå från 
alternativ 3 i rapporten ”förutsättningar för temporär arena i Frihamnen”, med en 
idrottsanläggning dimensionerad för elitidrott, enklare kulturevenemang/nöjen samt 
för minst tre sporthallar efter konvertering. I arbetet är det viktigt att dialog sker med 
berörda parter. Exakt utformning av hallen och dess innehåll/aktivitet får belysas i det 
fördjupade utredningsarbetet.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda finansieringsfrågan, vilken måste belysas i 
det fortsatta arbetet. Till exempel hur den ekonomiska ersättning som stadens erhållit 
för Lisebergshallen kan användas, men också ytterligare intäktsmöjligheter.  

3. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för ny 
hantering av frågan om kalkylen på 55-70 miljoner inte skulle hålla. 

4. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att hitta lämplig aktör för byggnation av en 
temporär hall på Frihamnen i enlighet med detta förslag. Underlaget ska ha särskilt 
fokus på kvalitetsaspekten där hallkonstruktion med bra tidigare erfarenheter och 
referenser erfordras. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 40. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2019. 
Yrkande från S, D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 31 januari 2020. 
Yrkande från MP och V den 3 februari 2020. 
Yttrande från SD den 10 januari 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (77) 
   
   

§ 92 forts 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med beslutssats 1-2 i yrkande från MP och V den 3 februari 2020 
och i andra hand bifall till beslutssats 3 i yrkande från MP och V den 3 februari 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall 
till yrkande från S, D, M, L och C den 31 januari 2020 och avslag på beslutssatserna 1-3 i 
yrkande från MP och V den 3 februari 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss i enlighet med beslutssatserna 1-2 i yrkande från MP och V.” 

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

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på yrkandet från S, D, M, L och C samt 
beslutssats 3 i yrkandet från MP och V och finner att yrkandet från S, D, M, L och C 
bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från S, D, M, L och C och 
Nej för bifall till beslutssats 3 i yrkandet från MP och V.” 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (77) 
   
   

§ 92 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 31 januari 2020. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande yrkandet från MP och V den 3 februari 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (77) 
   
   

§ 93 1783/18 
Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta 
fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan 
och markanvisning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 juni 2019, § 533, den 25 september 2019, § 700, 
den 6 november 2019, § 820 och den 15 januari 2020, § 43. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juni 2019. 
Yrkande från MP och V den 20 september 2019. 
Yttrande från SD den 1 november 2019. 

 

 

  
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (77) 
   
   

§ 94   
Yrkande från V, MP och S angående finansiering av avgiftsfri 
simundervisning 

Beslut 
På förslag av Helene Odenjung (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 931 och den 15 januari 2020, § 47. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 22 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 10 januari 2020.  
Yrkande från D den 5 februari 2020. 
Yttrande från SD den 3 februari 2020. 

 

 

  
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (77) 
   
   

§ 95 0844/19 
Redovisning av uppdrag att utreda lämpligt 
huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs 
Stad för Slottsskogsobservatoriet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 november 2019, § 862, den 11 december 2019, § 933 
och den 15 januari 2020, § 48. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2019. 
Yrkande från SD den 15 november 2019.  
Yrkande från D och S den 31 januari 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 4 februari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (77) 
   
   

§ 96   
Yrkande från MP och V angående barnkonventionen  

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i en kommande uppföljningsrapport redovisa 
inom staden redan vidtaga åtgärder med anledning av att Barnkonventionen blivit lag, 
samt utmaningar för staden och behov av ytterligare åtgärder. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 53. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 1 januari 2020. 
Yrkande från D, S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 4 februari 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 februari 2020. 
Yttrande från SD den 3 februari 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från D, S, M, L och C 
den 4 februari 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 1 januari 2020 och avslag 
på yrkande från D, S, M, L och C den 4 februari 2020. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Jonas Attenius 
yrkande och Nej för bifall till Karin Pleijels yrkande.” 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (77) 
   
   

§ 96 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 yrkandet från 
den 5 februari 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (77) 
   
   

§ 97   
Yrkande från D angående öppna platser till media under 
kommunstyrelsens sammanträden  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 54. 

Handlingar 
Yrkande från D den 7 januari 2020. 
Yrkande från S den 31 januari 2020. 
Yrkande från V och MP den 31 januari 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 5 februari 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 9 januari 2020. 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (77) 
   
   

§ 98   
Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående 
Konkurrensverkets beslut gällande finansieringen av 
Göteborg & Co 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Handling 
Yrkande från M, L och samt särskilt yttrande från KD den 28 januari 2020. 

 

  
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (77) 
   
   

§ 99 0979/19 
Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för 
svensk damfotboll vid nationalarenan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Stina Svensson väckta motionen avstyrks. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 februari 2020. 
Yttrande från V och MP den 3 februari 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från 
V och MP den 3 februari 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar att 
motionen ska avstyrkas i enlighet med yrkande från M, L och C den 5 februari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att avstyrka motionen. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 23 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (77) 
   
   

§ 100 1096/19 
Motion av Jahja Zeqiraj (D) om en handlingsplan för att 
minska de höga sjuktalen i Göteborgs Stads verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Jahja Zeqiraj väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 februari 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas i enlighet med yrkande 
från M, L och C den 5 februari 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att avstyrka motionen. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 24 till kommunfullmäktige 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (77) 
   
   

§ 101 0713/19 
Motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett 
kommunalt byggbolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Daniel Bernmar och Johan Zandin väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 november 2019, § 886 och den 11 december 2019, § 953. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 november 2019. 
Yttrande från S den 5 februari 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Karin Pleijel (MP) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från 
Förvaltnings AB Framtiden. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar att 
motionen ska avstyrkas i enlighet med yrkande från M, L och C den 15 november 2019. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag till propositionsordning om att ställa 
proposition på om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen.  

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 november 2019. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 februari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 25 till kommunfullmäktige 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (77) 
   
   

§ 102 0720/19 
Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 
fossilfritt Göteborg 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 55. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 december 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 
Yrkande från SD den 15 januari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (77) 
   
   

§ 103 1102/19 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN (International 
Campaign Abolish Nuclear weapons) Cities Appeal 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen bifalles. 
2. Göteborgs kommun ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FNs konvention 

om kärnvapenförbud. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 januari 2020, § 56. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 januari 2020. 
Yrkande från S den 29 januari 2020. 
Yrkande från V och MP den 5 februari 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att motionen ska tillstyrkas i enlighet med yrkande från 
V och MP den 5 februari 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska tillstyrkas i enlighet med yrkande från S 
den 29 januari 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas i enlighet med yrkande 
från M, L och C den 15 januari 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag till propositionsordning om att 
ställa proposition på om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas. 

Ordföranden ställer propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner 
att kommunstyrelsen beslutat att motionen ska avstyrkas. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (77) 
   
   

§ 103 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att motionen ska avstyrkas och Nej för att 
motionen ska tillstyrkas.” 

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

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

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 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 27 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (77) 
   
   

§ 104 0710/19 
Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda 
inrättandet av en förvaltningsöverskridande 
samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 951 och den 15 januari 2020, § 58. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 december 2019. 
Yrkande från V och MP den 6 december 2019. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (77) 
   
   

§ 105 0325/19 
Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
tillköp i kollektivtrafiken 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 oktober 2019, § 777, den 20 november 2019, § 889, 
den 11 december 2019, § 954 och den 15 januari 2020, § 59. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2019. 
Yrkande från D den 18 oktober 2019.  
Yrkande från MP och V den 23 oktober 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 november 2019. 
Yrkande från MP och V den 6 december 2019. 
Yrkande från SD den 8 januari 2020. 
Yttrande från S den 22 oktober 2019. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (77) 
   
   

§ 106 0533/19 
Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia 
Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och 
Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i 
kollektivtrafiken 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 november 2019, § 778, den 20 november 2019, § 890, 
den 11 december 2019, § 955 och den 15 januari 2020, § 60. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2019.  
Yrkande från D den 18 oktober 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 november 2019.  
Yrkande från SD den 8 januari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (77) 
   
   

§ 107 1235/19 
Remiss från Finansdepartementet - Konkurrensverkets 
promemoria med förslag till utvecklad reglering av 
upphandlingstillsynen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen 
(Fi2019/02619/OU), i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Finansdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 28 till Finansdepartementet 
Inköp- och upphandlingsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (77) 
   
   

§ 108 1298/19 
Remiss från Västkom - Samverkan för barns och ungas 
bästa, överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen ”Samverkan för barns och ungas bästa, överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen” i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande översänds till det politiska samrådsorganet (SRO). 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 december 2019. 
Yttrande från V och MP den 30 januari 2020. 
Yttrande från D den 31 januari 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 januari 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 29 till det politiska samrådsorganet (SRO) 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (77) 
   
   

§ 109 1287/19 
Remiss från Västkom och Västra Götalandsregionen - 
Förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen ”Förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland” i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande översänds 
till Göteborgsregionen (GR).  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 30 till Göteborgsregionen (GR) 
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§ 110   
Stadsdirektörens anmälningar 

Information 
Eva Hessman uppmärksammar kommunstyrelsen om den information styrelsen fått via 
e-post med anledning av Coronaviruset. Stadsledningskontoret har bildat en stabsgrupp 
samt följer de riktlinjer som folkhälsomyndigheten ger. Kommunstyrelsen informeras 
fortlöpande om viruset. 
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§ 111 0072/20 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0016/19 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
4. 0502/19 - Visselblåsarfunktionen anmälningsärenden 2019 
5. Personalberedningens protokoll 2019-12-11 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-08 
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§ 112 0066/20 
Förlängning av förordnande av vikarierande politisk 
sekreterare för M 

Beslut 
1. Louise Isbergs (M) förordnande som politisk vikarierande sekreterare för M förlängs 

till och med den 1 augusti 2020. 
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Protokollsutdrag skickas till 
Louise Isberg 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Stadsledningskontoret/Stöd och service 
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§ 113   
Yrkande från SD gällande den information som 
kommunicerats ut i staden avseende coronaviruset, med 
avsändare Samhällsskydd och Beredskap 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 februari 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 5 februari 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 30 januari 2020. 

Helene Odenjung (L), Daniel Bernmar (V) och Emmyly Bönfors (C) yrkar att ärendet ska 
bordläggas till sammanträdet den 26 februari 2020. 

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

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

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 (10). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med tolv röster mot en att bordlägga ärendet. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Bilaga 1 
Reservation (M), (L) och (C) 
Kommunstyrelsen 2020-02-05, § 77 
 

Kommunstyrelsen 

 

Ärende: 2.2.1 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15154-19, 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Datum:  2020-02-05 

Reservation:  Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 

Särskilt yttrande: Kristdemokraterna 

 

Vänsterpartiets yrkande bygger på antagandet att Framtiden AB är ett allmännyttigt 
bolag, vilket ej är fallet. För allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gäller följande:  

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

1 §   Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna lag ett aktiebolag som en 
kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestämmande inflytandet över och som i 
allmännyttigt syfte 
   1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med 
hyresrätt, 
   2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och 
   3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Med bestämmande inflytande avses att en eller flera kommuner gemensamt äger aktier i 
bolaget och därigenom besitter en majoritet av samtliga röster genom sitt aktieinnehav i 
bolaget. Vidare ska det inflytande som utövas av bolaget anses vara utövat av kommunen 
eller kommunerna. Framtiden AB utrycker sig inte i sina årsredovisningar på ett sätt som 
skulle antyda att bolaget anser sig vara ett allmännyttigt bolag, samt att varken 
bolagsordningen eller ägardirektivet ger bolaget ett syfte enligt ovan. 
Stadsledningskontoret har i bilaga 2 till sitt tjänsteutlåtande även lyft att uppdraget i fråga 
inte kan strida mot gällande rätt. ”Budgetuppdraget överensstämmer med ägardirektivet 
och någon värdeöverföring från hyresgästerna till regionens skatte- och taxekollektiv är 
det inte frågan om. Skäl att upphäva fullmäktiges beslut saknas därför och överklagandet 
ska således avslås.”  

Det som Vänsterpartiet avser göra genom sitt yrkande, samt genom Johan Svenssons och 
Roger Höögs överklagande till förvaltningsrätten, är endast ett försök att överpröva 
Göteborg Stads budget för år 2020, samt att därigenom underminera Göteborgs 
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kommunfullmäktige. Detta baserat på det felaktiga antagandet att Framtiden AB är ett 
allmännyttigt bolag och att det därmed skulle omfattas av Lagen om allmännyttiga 
bostadsaktiebolag. Yrkandet saknar juridisk grund och är baserat på felaktiga antagande 
varför vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
stadsledningskontorets förslag till yttrande, vilket redovisas nedan:  

Yttrande  i  förvaltningsrättens mål nr 15154-19, Roger 
Höög m.fl. ./. Göteborgs Stad,  laglighetsprövning  
enligt kommunallagen 

Göteborgs Stads inställning 

Göteborgs Stad anser att överklagandet ska avslås. 

Bakgrund 
På s. 197 i den budget som fastställdes av kommunfullmäktige den 13 november 2019 får 
Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) i uppdrag, tillsammans med styrelser och i 
samverkan med regionen, att införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på 
hållplatser. De klagande anser att detta strider mot gällande rätt. 

Rättslig reglering 

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL, ska ett överklagat beslut upphävas, 
om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning 

Skälen för Göteborgs Stads inställning 
Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads 
nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och 
gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Att uppdraget att 
införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser ges till Framtiden, 
tillsammans med styrelser och i samverkan med regionen, innebär att det nu ankommer 
på Framtiden att överväga hur uppdraget ska fullgöras. Enbart det uppdrag som följer av 
kommunfullmäktiges budget innebär inte att ett beslut att införa trygghetsvakter och 
värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser är fattat. Framtiden skulle kunna komma till 
slutsatsen att uppdraget inte är förenligt med gällande rätt eller av annan anledning inte är 
genomförbart, och i så fall ankommer det på Framtiden att uppmärksamma 
kommunfullmäktige om detta. Det strider således inte mot gällande rätt att ge ett 
kommunalt bolag ett uppdrag med det innehåll som är aktuellt i förevarande mål. 

När det gäller kommunfullmäktiges möjligheter att leda de kommunala så bolagen så styr 
fullmäktige, utöver budgeten, genom t.ex. ägardirektiv och bolagsordning. Av 
ägardirektivet för Framtiden framgår bl.a. följande. Framtiden är moderbolag för stadens 
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allmännyttiga bostadsbolag. Framtiden ska svara för att nya bostäder, i första hand 
hyresrätter, produceras med utgångspunkt i de mål som årligen läggs fast i budget för 
Göteborg Stad. Bostäder och bostadsområden ska utformas och förvaltas på ett sådant sätt 
att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg. 

Fastighetsförvaltningen ska hålla god kvalitet och tillgodose de boendes och övriga 
brukares behov av trygghet, trivsel och service. Bolagets verksamhet styrs även av 
Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, bolagsordning, kommunfullmäktiges 
budget samt anvisningar från kommunstyrelsen såsom till exempel struktur och tidplan 
för uppföljningsprocessen. 

Av bolagsordningen för Framtiden framgår att bolaget är publikt. Framtiden omfattas inte 
av lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag eftersom bolaget inte 
bedriver sådan verksamhet som anges i den lagen. 

Framtidens uppdrag, tillsammans med styrelser och i samverkan med regionen, att införa 
trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser strider således inte mot 
gällande rätt på sätt som klagandena gjort gällande. 

Uppdraget om trygghetsvakter och värdar har sin grund i att stärka tryggheten i 
bostadsområden samt på gator och torg för att göteborgarna ska kunna röra sig och färdas 
tryggt. Framtidens fastighetsförvaltning ska enligt ägardirektivet tillgodose de boendes 
och övriga brukares behov av trygghet, trivsel och service. Därmed överensstämmer 
budgetuppdraget med ägardirektivet och någon värdeöverföring från hyresgästerna till 
regionens skatte- och taxekollektiv är det inte frågan om. Skäl att upphäva fullmäktiges 
beslut saknas därför och överklagandet ska således avslås. 
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