
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 1 (65) 
  

   

Tid: 09:30–12:01 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 622-670 

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

Tjänstgörande ersättare 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Mathias Sköld, Jörgen Samuelsson,  
§ 622, Johan Nyström, § 622, Andreas Sjunnesson, § 622, Tamara Tesanovic, § 622,  
Malin Svedmyr, § 622, Lars Mauritzson, § 622, Patrick Kristensson, § 622, Karoline 
Rosgardt, § 622, Bengt Randén, § 622, Andreas Andersen, § 623, Fredrik Jerlov, § 623, 
Christer Holmgren, § 623, Erik Norén, § 623, Jonas Kinnander, Erica Farberger via Teams 

Justeringsdag:   
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§ 622   
Planeringsläget för grundskole- och förskolelokaler 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Johan Nyström lämnar en information under följande rubriker: 

• Bakgrund 
• Vad driver behov av lokalförändringar 
• Hisingen - förskola 
• Hisingen - grundskola 
• Hisingen - sammanfattning planering 
• Nordost - förskola 
• Nordost - grundskola 
• Nordost - sammanfattning planering 
• Sydväst - förskola 
• Sydväst - grundskola 
• Sydväst - sammanfattning planering 
• Centrum - förskola 
• Centrum - grundskola 
• Centrum - sammanfattning planering  

Tamara Tesanovic från förskoleförvaltningen och Andreas Sjunnesson från 
grundskoleförvaltningen lämnar en information om förskola och grundskola i den täta 
staden. 

Malin Svedmyr från fastighetskontoret lämnar en information under följande rubriker:  

• Fastighetskontorets analys Centrum 
• Kommunövergripande frågor 
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§ 623   
Lägesrapport - Liseberg AB 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Andreas Andersen, VD Liseberg AB, lämnar en information under följande rubriker: 

• Nuläge 
• Vattenparken 
• Tidplan 
• Hotellet 
• World of Volvo och parkeringsanläggning 
• Hemställan – tidplan 
• Samarbetsavtal 
• Riskanalys 
• Covid-19 – fyra primära risker 
• Hur påverkar Covid-19 Lisebergs affärer? 

- Prognos 2020 
• Hotellmarknaden 
• Vilka konsekvenser har prognosen för Lisebergs finansiella ställning? 

- Prognos 2021-2026 
- Covid-19 – effekt på soliditet 
- Lisebergs soliditet 

• Risk för jubileumsprojektets finansiering? 
- Ursprunglig finansieringsmodell 
- Försäljning av hotell Liseberg Heden 

• Risk för att attraktionsmarknaden minskar 
- Vattenparken 

• Riskhantering 
- Covid-19 – fyra identifierade risker 
- Avbryta projektet, hotellet 
- Avbryta projektet, vattenparken 
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§ 624   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 

Information 
Ordföranden Axel Josefson (M) uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett extra 
sammanträde hålls den 23 september 2020 för att behandla delårsrapport augusti 2020 för 
kommunledningen. 
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§ 625 1316/17 
Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan 
för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån 
Amanda-kommissionens rekommendationer  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2020. 
Yrkande från SD den 14 augusti 2020. 
Återremissyrkande från D den 14 augusti 2020. 
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§ 626 0959/20 
Farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs 
Hamn 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 juni 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 augusti 2020. 
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§ 627 1007/20 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för  
Liseberg AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reviderat ägardirektiv för Liseberg AB, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

2. Bolagsordning för Liseberg AB, organisationsnummer 556023–6811, i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 11 augusti 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 11 augusti 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från MP och V den 11 augusti 2020. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 181 till kommunfullmäktige 
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§ 628 1005/20 
Revidering av ägardirektiv för Got Event AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderat ägardirektiv för Got Event AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 182 till kommunfullmäktige 
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§ 629 1006/20 
Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 183 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10 (65) 
   
   

§ 630 1032/20 
Revidering av ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderat ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 11 augusti 2020. 
Yrkande från SD den 19 augusti 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 19 augusti 2020 och avslag 
på tilläggsyrkande från MP och V den 11 augusti 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 11 augusti 2020 och avslag på yrkande från SD den 19 augusti 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från SD den 19 augusti 2020 och tilläggsyrkande från MP och V 
den 11 augusti 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag och Jörgen 
Fogelklous yrkande och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag 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), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP och V och finner att det avslagits. 
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§ 630 forts 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 184 till kommunfullmäktige 
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§ 631   
Yrkande från SD angående säkerställande att en förnyad 
anmälan i god tid inlämnas till Migrationsverket om att hela 
Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes 
möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende 

Beslut 
Yrkandet från SD den 12 juni 2020 avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 12 juni 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 19 augusti 2020. 
Yttrande från S den 18 augusti 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 12 juni 2020. 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Helene Odenjung (L) yrkar avslag på 
yrkande från SD den 12 juni 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från SD den 12 juni 2020 med hänvisning 
till yttrandet från S den 18 augusti 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på Jörgen 
Fogelklous yrkande och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag 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), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 
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§ 631 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 19 augusti 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 632 0397/19 
Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och 
ledsagarservice - Utredning och förslag till 
förfrågningsunderlag med remissvar  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker beslutssatsen i yrkandena från M, L och C  
den 14 augusti 2020 och S den 14 augusti 2020 med tillägg enligt yrkande från  
V och MP den 8 maj 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice 
avbryts. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med den nya nämnden för 
funktionsstöd utreda förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och 
ledsagarservice. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 319 och den 20 maj 2020, § 460. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020. 
Yrkande från S den 14 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 8 maj 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
Yttrande från D den 14 april 2020. 
Yttrande från MP den 10 augusti 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande från V och MP den 8 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 14 augusti 2020 och avslag på tilläggsyrkandet från V och MP den 8 maj 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 14 augusti 2020. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från M, L och C 
samt yrkandet från S behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssats.  
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§ 632 forts 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutssatsen i yrkandena från M, L och C samt S. 

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), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (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 14 augusti 2020. 

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

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 185 till kommunfullmäktige 
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§ 633   
Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V, S och D den 12 maj 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Grundskolenämnden får i uppdrag att avveckla det aktiva skolvalet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 471. 

Handlingar 
Yrkande från V, S och D den 12 maj 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från D den 20 maj 2020. 
Yttrande från V den 20 maj 2020. 
Yttrande från MP den 19 maj 2020. 

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

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Jörgen Fogelklou (SD), Daniel 
Bernmar (V) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från V, S och D den 12 maj 2020. 
Vidare yrkar Jessica Blixt (D) bifall till tilläggsyrkande från D den 20 maj 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från V, S och D den 12 maj 2020 och 
tilläggsyrkande från D den 20 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på det egna yrkandet och Viktoria Tryggvadottir 
Rolkas m fl yrkande och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Viktoria Tryggvadottir Rolkas m fl yrkande.” 

Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (5). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (8). 
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§ 633 forts   
Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från D och finner att det avslagits. 

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 14 augusti 2020. 

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

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den MP den 19 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 186 till kommunfullmäktige 
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§ 634 0845/20 
Godkännande av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild 
Koll2035 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 561. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 
Yrkande från SD den 12 juni 2020.  
Återremissyrkande från D den 17 juni 2020.  
Yttrande från S den 18 juni 2020. 
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§ 635 0478/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje avseende individuellt 
ekonomiskt bistånd  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 563. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 mars 2020. 
Yrkande från V och MP den 11 juni 2020. 
Yrkande från SD den 11 juni 2020. 
Återremissyrkande från D den 12 juni 2020. 
Återremissyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 
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§ 636 1725/18 
Redovisning av uppdrag avseende storlek och utformning av 
det stadeninterna klimatväxlingssystemet  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-11-22 § 27 till kommunstyrelsen att i samverkan 
med trafiknämnden och miljö- och klimatnämnden se över storlek och utformning av 
det stadeninterna klimatkompensationssystemet i syfte att erhålla högre effektivitet i 
termer av utsläppsreduktion per krona för att nå nettonollutsläpp av klimatgaser, 
förklaras fullgjort. 

2. Klimatväxlingssystem för stadens resor ska utformas och tillämpas enligt innehåll 
under rubrik Förslag till nytt klimatväxlingssystem i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande.  

3. Trafiknämnden får i uppdrag att bygga upp och förvalta system för nämndernas 
ansökningar och fördelning av medel till nämnderna. Trafiknämnden ska vid behov ge 
stöd vid bedömning av nämnders och styrelsers åtgärdsval. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 566. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2020. 
Yrkande från MP och V den 13 augusti 2020. 
Yrkande från D den 14 augusti 2020. 
Yrkande från SD den 12 juni 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på yrkande från MP och V den 13 augusti 2020, yrkande från D 
den 14 augusti 2020 och yrkande från SD den 12 juni 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 12 juni 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 13 augusti 2020 och avslag 
på yrkande från D den 14 augusti 2020 och yrkande från SD den 12 juni 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (65) 
   
   

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

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors och Blerta Hotis 
yrkande och Nej för bifall till Karin Pleijels yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (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). 

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

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 187 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (65) 
   
   

§ 637 0840/19 
Redovisning av uppdrag att utreda en gemensam 
arbetsmodell gällande motprestation inom ekonomiskt 
bistånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-05-23 § 23 p 5 att utreda en 
gemensam arbetsmodell för att säkerställa att alla invånare i kommunen får samma 
förutsättningar att komma i egen försörjning, antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 569. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2020. 
Yrkande från D den 14 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 juni 2020. 
Yttrande från S den 18 augusti 2020. 
Yttrande från V och MP den 16 juni 2020.  

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från D den 14 augusti 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 8 juni 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 8 juni 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från D 
den 14 augusti 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. 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på Jörgen 
Fogelklous tilläggsyrkande och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (65) 
   
   

§ 637 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous 
tilläggsyrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (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). 

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2020. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 juni 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 188 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (65) 
   
   

§ 638 0418/19 
Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till 
hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig 
finansieringsstrategi  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 februari 2020, § 120, den 25 mars 2020, § 214, den 15 april 2020, § 334, 
den 6 maj 2020, § 413, den 20 maj 2020, § 464 och den 17 juni 2020, § 570. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (65) 
   
   

§ 639   
Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts 

Beslut 
Yrkandet från V, MP och D den 27 maj 2020 avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 juni 2020, § 520 och den 17 juni 2020, § 573. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och D den 27 maj 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020. 
Yttrande från MP den 2 juni 2020. 
Yttrande från S den 18 augusti 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Jörgen Fogelklou (SD) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande 
från V, MP och D den 27 maj 2020. 

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar avslag på yrkande från 
V, MP och D den 27 maj 2020 med hänvisning till yttrandet från S den 18 augusti 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar avslag på yrkande från V, MP och D den 27 maj 2020 i 
enlighet med yrkandet från M, L och C den 14 augusti 2020. 

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

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

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (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). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (65) 
   
   

§ 639 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 14 augusti 2020. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 juni 2020.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (65) 
   
   

§ 640   
Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende  

Beslut 
Yrkandet från D den 2 juni 2020 avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 juni 2020, § 555 och den 17 juni 2020, § 577. 

Handlingar 
Yrkande från D den 2 juni 2020. 
Yttrande från M, S, L, C och KD den 16 juni 2020. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 2 juni 2020. 

Helene Odenjung (L) yrkar avslag på yrkande från D den 2 juni 2020 med hänvisning till 
yttrandet från M, S, L, C och KD den 16 juni 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från D den 2 juni 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, S, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 16 juni 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (65) 
   
   

§ 641   
Tilläggsyrkande från V och MP angående samlingsärende 
inom uppföljningen maj 2020 – kafé i Kvarteret Högvakten vid 
Gustaf Adolfs Torg 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 19 augusti 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Samlingsärende gällande café i Högvakten i återrapportering av uppdrag m.m. maj 2020 
antecknas.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 juni 2020, § 512 och den 17 juni 2020, § 579. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2020.  
Tilläggsyrkande från V och MP den 29 maj 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 14 augusti 2020. 
Yttrande från S den 3 juni 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 29 maj 2020 och avslag på yrkande från M, L och C den 19 augusti 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 14 augusti 2020. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) att 
ärendet översänds till kommunfullmäktige för beslut eftersom ärendet är en del av 
samlingsärendet som beslutades av kommunfullmäktige den 16 juni 2020, § 6. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 14 augusti 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från  
M, L och C den 19 augusti 2020. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 14 augusti 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från  
V och MP i enlighet med yrkande från M, L och C den 19 augusti 2020 och finner att det 
avslagits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (65) 
   
   

§ 641 forts   
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från  
V och MP.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (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 härefter propositioner på bifall respektive avslag på Jörgen 
Fogelklous tilläggsyrkande och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous 
tilläggsyrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (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 härefter att översända ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut. 

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 19 augusti 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 189 till kommunfullmäktige 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (65) 
   
   

§ 642   
Yrkande från S och D angående att stoppa aktörer med 
koppling till kriminalitet och våldsbejakande extremism inom 
förskola och skola 

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

Förskolenämnden får i uppdrag att fördjupa och utöka arbetet med tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg, i samverkan med de kommande socialnämnderna, 
stadsledningskontorets avdelning för samhällsskydd och beredskap samt stadens 
samordnare mot våldsbejakande extremism. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 581. 

Handlingar 
Yrkande från S och D den 19 augusti 2020. 
Yrkande från V, MP, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020. 
Yttrande från SD den 10 augusti 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från  
V, MP, M, L och C den 14 augusti 2020. 

Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och tjänstgörande ersättaren Viktoria 
Tryggvadottir Rolka (S) yrkar bifall till yrkande från S och D den 19 augusti 2020. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons och Daniel Bernmars 
yrkande och Nej för bifall till Jessica Blixts m fl yrkande.” 

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), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (6). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (65) 
   
   

§ 642 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 14 augusti 2020. 

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

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) reserverar sig mot beslutet. 

Martin Wannholt (D)  och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Fristående Förskolor och Grundskolor har ofta samma huvudmän därför är det viktigt att 
ett samarbete med utbyte av information sker på ett lagligt sätt.  Tillsynsansvaret för 
andra huvudmän än kommunen finns inom Förskolan men när det gäller Grundskolan 
finns det ansvaret hos skolinspektionen.  I det yttrande som Grundskolan skickar till 
Skolinspektionen finns möjligheten att använda den kunskap som samlats inom Förskolan 
om huvudmannen. Vi har här en möjlighet att i vårt remissvar inkomma med fakta och 
kunskap som kan skydda våra barn. Vi reserverar oss därför för att det bristande beslut 
som nu tagits inte använder sig av denna möjlighet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 190 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (65) 
   
   

§ 643 0948/20 
Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat 
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (65) 
   
   

§ 644 0954/20 
Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31 godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juni 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (65) 
   
   

§ 645 0935/20 
Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning 

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

Öppet offentligt samråd avseende Ny EU-strategi för klimatanpassning, besvaras i 
enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med tillägg enligt 
yrkande från MP och V den 14 augusti 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 juni 2020. 
Yrkande från SD den 19 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 14 augusti 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 19 augusti 2020 och avslag 
på tilläggsyrkande från MP och V den 14 augusti 2020. 

Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP och V den 19 augusti 2020 
samt avslag på yrkande från SD den 19 augusti 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på stadsledningskontorets förslag och Jörgen 
Fogelklous yrkande och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning 
begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag 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), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (65) 
   
   

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (65) 
   
   

§ 646 1227/19 
Redovisning av uppdrag att utreda om den särskilda 
anställningstryggheten medfört undanträngningseffekter 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 juni 2020. 
Yrkande från D den 14 augusti 2020. 
Yrkande från SD den 10 augusti 2020. 
Yttrande från S den 17 augusti 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (65) 
   
   

§ 647 0953/20 
Påverkansagenda Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juni 2020. 
Yrkande från SD den 14 augusti 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 
Yttrande från V och MP den 19 augusti 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (65) 
   
   

§ 648 0947/20 
Framställan från park- och naturnämnden om 
kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020  

Beslut 
Ärendet återtas av stadsledningskontoret. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 juni 2020. 

Information 
Eva Hessman informerar om att stadsledningskontoret önskar återta ärendet för 
förtydligande av beslutssatser. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (65) 
   
   

§ 649   
Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor i stället för Martin Nilsson (MP) som 
avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (65) 
   
   

§ 650   
Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) 
i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Helene Odenjung (L): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (65) 
   
   

§ 651 1396/17 
Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på 
kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det 
ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och 
bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför 
avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 582. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2020. 
Yttrande från SD den 9 juni 2020. 
 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (65) 
   
   

§ 652 0355/20 
Inriktning för framtagande av nytt trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande program 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Inriktningen på arbetet med framtagande av trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
program, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.   

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 583. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 
Yrkande från SD den 17 juni 2020. 
Återremissyrkande från V och MP den 14 augusti 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 juni 2020 och avslag på 
återremissyrkande från V och MP den 14 augusti 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från  
V och MP den 14 augusti 2020. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 17 juni 2020 och 
återremissyrkande från V och MP den 14 augusti 2020 . 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på stadsledningskontorets förslag och Jörgen 
Fogelklous yrkande och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (65) 
   
   

§ 653 1582/18 
Övertagande av förvaltning naturreservat Änggårdsbergen – 
ekonomisk kompensation  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 588. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2020. 
Yrkande från SD den 12 juni 2020. 
Återremissyrkande från MP den 14 augusti 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (65) 
   
   

§ 654   
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 2 september 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, den 6 maj 2020, § 427, den 20 maj 
2020, § 479, den 3 juni 2020, § 532 och den 17 juni 2020, § 592. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (65) 
   
   

§ 655   
Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte 
bakom konstverket ”Evig anställning” 

Beslut 
Yrkandet från SD den 2 juni 2020 avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 juni 2020, § 556 och den 17 juni 2020, § 597. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 2 juni 2020.  
Yrkande från S den 12 juni 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) och Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD  
den 2 juni 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 12 juni 2020 om att avslå yrkandet 
från SD den 2 juni 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 2 juni 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på Jörgen 
Fogelklous och Jessica Blixts yrkande och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous och 
Jessica Blixts yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (65) 
   
   

§ 656   
Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs 
Jubileumsprojekt  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 602. 

Handling 
Yrkande från D den 17 juni 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (65) 
   
   

§ 657   
Yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen 
att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans 
(Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 24 juni 2020. 
Yrkande från D och S den 17 augusti 2020. 
Yttrande från SD den 10 augusti 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (65) 
   
   

§ 658   
Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående tillåt 
samåkning på ”nya” 158:an 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Handling 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (65) 
   
   

§ 659 0510/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Rasmus Ragnarsson 
(SD) om att utreda möjligheten att omvandla vattentornet i 
Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Jörgen Fogelklou och Rasmus Ragnarsson väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 juni 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 
Yttrande från S den 19 augusti 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från S  
den 19 augusti 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 19 augusti 2020 om att avstyrka motionen. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (65) 
   
   

§ 659 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 19 augusti 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 191 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (65) 
   
   

§ 660 0511/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) 
om att utreda införandet av etableringslån 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 maj 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (65) 
   
   

§ 661 1413/19 
Motion av Emmali Jansson (MP) och Martin Nilsson (MP) 
angående öppna serveringsområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 14 augusti 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Social resursnämnd får i uppdrag att i samband med revidering av Göteborgs Stads 
riktlinjer för alkoholservering anpassa texten angående serveringsområden så att den 
liknar texten som Stockholms Stad har i sina riktlinjer. 

2. Den av Emmali Jansson och Martin Nilsson väckta motionen avslås i övrigt. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 604. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 maj 2020. 
Yrkande från SD den 11 juni 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020. 
Yttrande från V den 18 augusti 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) yrkar i första hand att motionen ska 
tillstyrkas och i andra hand bifall till yrkande från M, L och C den 14 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 14 augusti 2020. Vidare anmäler Jörgen Fogelklou (SD) att yrkandet från SD 
den 11 juni 2020 återtas. 

Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till social 
resursnämnds yttrande. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) 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 härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att Jonas Attenius yrkande om att 
avstyrka motionen antagits som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (65) 
   
   

§ 661 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från M, L och C och Nej för 
bifall till Jonas Attenius yrkande om att avstyrka motionen.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), 
Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) röstar Nej (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 14 augusti 2020. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 192 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (65) 
   
   

§ 662 0403/20 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om 
mål för inköp av ekologiska livsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S och D den 14 augusti 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i kommande förslag till stadens nya 
miljö- och klimatprogram inkludera ett långsiktigt mål om att andelen ekologiska 
livsmedel inom Göteborgs Stad ska öka under förutsättning att det går att motivera 
utifrån miljö-, klimat-, djurskydds- och kostnadshänsyn. 

2. Den av Karin Pleijel och Elisabeth Undén väckta motionen avslås i övrigt. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 605. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 maj 2020. 
Yrkande från S den 18 juni 2020. 
Yrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020. 
Yrkande från MP och V den 11 augusti 2020. 
Yrkande från SD den 12 juni 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från 
M, L, C, S och D den 14 augusti 2020. Vidare anmäler Blerta Hoti (S) att yrkande från S 
den 18 juni 2020 återtas. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 11 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 12 juni 2020. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (65) 
   
   

§ 662 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 193 till kommunfullmäktige 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (65) 
   
   

§ 663 0512/20 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och 
avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd 

Beslut 
På förslag av Jessica Blixt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 606. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020.  
Yrkande från D den 16 juni 2020.  
Yttrande från M, L, C och KD den 15 juni 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (65) 
   
   

§ 664 1331/19 
Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och 
Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för 
anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Agneta Kjaerbeck, Jörgen Fogelklou och Pernilla Börjesson väckta motionen 
avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 442, den 20 maj 2020, § 497 och den 17 juni 2020, § 607. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 25 mars 2020.  
Yrkande från S den 20 maj 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 augusti 2020. 
Yrkande från D den 17 augusti 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 augusti 2020. 
Yttrande från SD den 18 augusti 2020. 
Yttrande från MP den 19 augusti 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas samt avslag på yrkande från S  
den 20 maj 2020, yrkande från M, L och C den 19 augusti 2020 och yrkande från D  
den 17 augusti 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 17 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att motionen ska tillstyrkas och i andra hand 
bifall till yrkande från S den 20 maj 2020 och yrkande från D den 17 augusti 2020. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 20 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från  
M, L och C den 19 augusti 2020 om att avstyrka motionen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (65) 
   
   

§ 664 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar 
förslaget om att motionen ska avstyrkas som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att yrkandet 
från S antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att motionen ska avstyrkas och Nej för bifall till 
yrkandet från S.” 

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), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) röstar Nej (3). 

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 19 augusti 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 14 augusti 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2020. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 augusti 2020. 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 194 till kommunfullmäktige 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (65) 
   
   

§ 665 1255/19 
Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal 
medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och 
bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, S, M, L och C den 13 augusti 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en konkret plan för att uppnå ett maximalt 
antal medarbetare för stadens chefer. I ett första steg ska maxantal tas fram för 
områdena utbildning och välfärd. Riktvärdet bör variera mellan olika 
verksamhetsområden. Planen ska innehålla prognostiserade kostnader och förändrat 
rekryteringsbehov, uppdelade på verksamhetsområden, samt finansieringsförslag. 
Kommunstyrelsens personalberedning utgör löpande remissinstans under arbetet. 
Motionen, med bilagd plan, återrapporteras därefter till kommunstyrelsen. 

2. Den av Jenny Broman väckta motionen anses besvarad.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 492 och den 17 juni 2020, § 608. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2019. 
Yrkande från D den 15 maj 2020.  
Yrkande från V och MP den 12 juni 2020. 
Yrkande från D, S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 13 augusti 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 12 juni 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från D, S, M, L och C  
den 13 augusti 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 13 augusti 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 195 till kommunfullmäktige 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (65) 
   
   

§ 666 1215/19 
Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta 
riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs 
Stads beslutsunderlag  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Anna Karin Hammarstrand väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 441, den 3 juni 2020, § 545 och den 17 juni 2020, § 609. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020.  
Yrkande från S den 3 juni 2020.  
Yrkande från D den 29 maj 2020.  
Yttrande från M, L, C och KD den 3 juni 2020.  
Yttrande från MP den 3 juni 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till 
yttrandet från M, L, C och KD den 3 juni 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 29 maj 2020 om att tillstyrka motionen. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 3 juni 2020 om att tillstyrka 
motionen. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (65) 
   
   

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

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), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (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 3 juni 2020.  

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 196 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (65) 
   
   

§ 667 0942/20 
Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Sveriges 
museum om Förintelsen (SOU 2020:21) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över betänkandet Sveriges museum om Förintelsen, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Kulturdepartementet.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 juni 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 17 augusti 2020. 
Yttrande från S den 18 augusti 2020. 
Yttrande från V och MP den 19 augusti 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 17 augusti 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 augusti 2020. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 19 augusti 2020.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 197 till Kulturdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (65) 
   
   

§ 668   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (65) 
   
   

§ 669  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0081/20 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning – juni och juli 2020  
4. 0594/19 - Skrivelse från Justitieombudsmannen - Begäran om yttrande (1913-2019) 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 
6. Kammarrättens dom 2020-07-07 meddelad i Stockholm avseende tillsyn över 

offentlig upphandling 
7. 0562/19 - Byggnation av Jubileumsparken 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (65) 
   
   

§ 670   
Förordnande av politisk sekreterare för KD för tiden  
2020-09-01–2022-12-31  

Beslut 
1. Miriam Lilja (KD) förordnas som politisk sekreterare för KD från och med  

den 1 september 2020 till och med den 31 december 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Protokollsutdrag skickas till 
Miriam Lilja 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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