
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 1 (56) 
  

   

Tid: 9:30-12:05, ajournering 11:35-11:40  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 258-310 

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

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Lisbeth Nilsson, Jonas Kinnander, Erica Farberger, Anette Johannesson, 
Jessica Lindroth, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Mathias Sköld, Josef Akar, Ruben 
Malmström, Anna Skrapste, Jöran Fagerlund, Sofie Löwenmark, Susanne Wirdemo, 
Caroline Karlsson, Jeta Ibishi, Pär Gustafsson, Olle Johnsson, Emma Dolderer, Jacob 
Karlsson, Erik Palmgren, Timothy Tréville, Filip Lundgren, § 258, Magnus Andersson, 
§ 258, Anette Johannesson, § 258, Ann Söderström, § 258, Michael Ivarsson, § 258, 
Rickard Vidlund, § 258, Babbs Edberg, § 258 

Justeringsdag:   
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§ 258   
Lägesrapport - stadens arbete med Coronaviruset 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman informerar om beslut om justeringar i krisledningsarbetet. 

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör på Västra Götalandsregionen, lämnar en 
lägesrapport under följande rubriker: 

• Sjukdomsfall per region 
• De flesta fall räknas aldrig 
• Vad vet vi i nuläget? 
• Alla kan bidra 
• Begränsa smittspridning 
• Hur kommer det utveckla sig? 
• Frågor i Vårdsamverkan Västra Götaland 
• Nuläge – provtagning 
• Provtagningsindikatorer 

Anette Johannesson från stadsledningskontoret lämnar en information under följande rubriker: 

• Samverkansorganisation 
• Samverkan med Västra Götalandsregionen 
• Lägesrapport Covid-19 – smitta i stadsdelarna och social resursförvaltning 

Michael Ivarsson, direktör social resursnämnd, lämnar en lägesrapport under följande rubriker: 

• Uppdrag till arbetsgruppen 
• Våld i nära relation 
• Aktualiseringar barn och unga 0-20 
• Placerade vuxna 21- år 
• Nuläge 
• Risker 
• Åtgärder 

Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör Angered, lämnar en lägesrapport under följande rubriker: 

• Lägesbild 
• Riskbedömning 
• Fokusområden för åtgärder 
• Fortsatt arbete  
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§ 259   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 260 0693/20 
Tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fullmäktiges ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans. Ett tillägg görs i Arbetsordning för Göteborgs 
kommunfullmäktige i ett nytt andra stycke i 9 § enligt vad som framgår av bilaga 1 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Kommunstyrelsens och övriga nämnders ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, 
delta i styrelsens eller nämndens sammanträden på distans. Ett tillägg görs i det 
gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och 
stadens nämnder i ett nytt sista stycke i § 9 enligt vad som framgår av bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

3. Krisledningsnämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i 
krisledningsnämndens sammanträden på distans. Ett tillägg görs i reglementet för 
krisledningsnämnden i ett nytt andra stycke i § 4 enligt vad som framgår av bilaga 3 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

4. Tilläggen i kommunfullmäktiges arbetsordning 9 §, i likalydande kapitel 3 i 
reglementena för kommunstyrelsens och stadens nämnder § 9 samt i 
krisledningsnämndens reglemente § 4 gäller till och med den 31 december 2020. 

5. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2020. 
Yttrande från SD den 7 april 2020. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 75 till kommunfullmäktige 
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§ 261 0713/20 
Kapitaltäckningsgaranti för Göteborgs Stads bolag  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti till 
Göteborgs Stadshus AB, 556537–0888, och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag, att gälla till 2020-12-31. 

2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen av 50 miljoner 
kronor, i syfte att uppfylla kapitaltäckningsgarantin, ha rätt att under 2020 bevilja 
aktieägartillskott till Göteborgs Stadshus AB och dess vid var tid underliggande 
hel- och majoritetsägda bolag. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 76 till kommunfullmäktige 
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§ 262 0694/20 
Tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende 
hemtjänst och daglig verksamhet  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets med tillägg enligt yrkande från 
S, M, L och C den 6 april 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Tilläggsavtal med privat utförare av hemtjänst, enligt lag om valfrihetssystem, LOV i 
enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Beslut om tilläggsavtal enligt punkt 1 innebär att samma förutsättningar gäller för 
stadsdelsnämndernas egen regi av hemtjänst.  

3. Tilläggsavtal med privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS, enligt lag om 
valfrihetssystem, LOV i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande med tillägg enligt yrkande från S, M, L och C, godkänns. 

4. Beslut om tilläggsavtal enligt punkt 3 innebär att samma förutsättningar gäller för 
stadsdelsnämndernas egen regi av daglig verksamhet enligt LSS.  

5. Tillfälligt tillägg till Göteborgs Stads anvisning för: Taxa för äldreomsorg och 
funktionshinderverksamhet samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i 
hemmet, godkänns.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 april 2020. 
Yttrande från SD den 6 april 2020. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2020.  

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 77 till kommunfullmäktige 
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§ 263   
Yrkande från V och MP angående finansiering av ökade 
kostnader kopplade till Corona-krisen 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 27 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 3 april 2020. 
Yttrande från SD den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 27 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP 
den 27 mars 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 3 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2020. 
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§ 264   
Yrkande från V och MP angående åtgärder för socialt arbete 
med anledning av Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 
Yttrande från SD den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 27 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från 
V och MP den 27 mars 2020. 

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2020. 
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§ 265   
Yrkande från MP och V angående utökning av BRG:s ram för 
att hantera ökat behov i samband med coronaepidemin 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 1 april 2020.  
Yttrande från M, L, C, KD och S den 3 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 1 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från 
MP och V den 1 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 3 april 2020. 
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§ 266   
Yrkande från SD angående tillfälligt borttagen trängselskatt i 
Göteborgs Stad 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 224. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 18 mars 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD 
den 18 mars 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från SD den 18 mars 2020. 

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

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

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

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

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

Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 
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§ 267   
Yrkande från V och MP angående matleveranser till äldre 
invånare med anledning av Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 1 april 2020. 
Yrkande från SD den 3 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 1 april 2020 och avslag 
på yrkande från SD den 3 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD 
den 3 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 1 april 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Vi har inte fått svar på om 
detta redan görs på andra sätt. Vi vill understryka att vi inte bör lägga mer börda på 
hemtjänsten i detta läge.  

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 268   
Yrkande från V och MP angående hotellrum mot strukturell 
hemlöshet med anledning av Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 april 2020. 
Yrkande från SD den 3 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 2 april 2020. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från 
V och MP den 2 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 6 april 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 269   
Yrkande från V och MP angående färdtjänst för att minska 
smittspridning bland personal inom äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård med anledning av Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 8 april 2020. 
Yttrande från SD den 3 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 2 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP 
den 2 april 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 april 2020. 
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§ 270   
Yrkande från V och MP om lättnader för stadens 
lokalhyresgäster med anledning av Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 3 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 3 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 3 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 6 april 2020. 
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§ 271   
Yrkande från V och MP om lättnader för hyresgäster i 
allmännyttan med anledning av Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 3 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 3 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 3 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 
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§ 272   
Yrkande från V om noll-hyreshöjning i allmännyttan med 
anledning av Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V den 3 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 3 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från V 
den 3 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 6 april 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 17 (56) 
   
   

§ 273   
Yrkande från MP och V angående insatser för att underlätta 
för affärsidkare att flytta ut butiken utomhus  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från MP och V 
den 6 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 7 april 2020. 
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§ 274   
Yrkande från V och MP angående insatser till utsatta 
EU-medborgare och papperslösa med anledning av 
Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 6 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från 
V och MP den 6 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 7 april 2020. 
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§ 275   
Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående 
tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med 
avledning av Covid19-krisen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 8 april 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Covid-19 ger stadens helägda 
bolag mandat att vid behov frångå krav på avkastningskrav, lämna koncernbidrag 
alternativt utdelning. Det tillfälliga generella ägardirektivet gäller år 2020.  

2. Bolagens styrelse ges mandat att göra avsteg från uppdrag givna i 
kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är 
kostnadsdrivande. 

3. Samtliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges budget eller ägardirektiv ska rapporteras 
skyndsamt till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 8 april 2020. 
Yttrande från SD den 7 april 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 78 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (56) 
   
   

§ 276   
Yrkande från M, L, C ,S särskilt yttrande KD angående  
utökade befogenheter för användande av eget kapital 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 3 april 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. 17 § i Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning revideras tillfälligt för 
budgetåret 2020 enligt följande:  

 
17 § Nämnd har möjlighet att på eget initiativ sänka det ekonomiska målet genom att 
ianspråkta positivt eget kapital upp till totalt 1,5 procent av nämndens givna ram 
under aktuellt budgetår utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Ett i 
anspråkstagande av positivt eget kapital som överstiger 1,5 procent av nämndens 
kommunbidrag, eller i de fall detta ej är lämpligt omställning, under aktuellt 
budgetår ska prövas av kommunstyrelsen. Denna prövning ska ske i samband med 
det kommunstyrelsesammanträde där Stadsledningskontorets uppföljningsrapport för 
våren hanteras, motsvarande gäller för delårsrapporten. Ett ianspråktagande av eget 
kapital över 0,5 procent ska kunna härledas till ökade kostnader kopplade till 
Corona-krisen.  

 
2. Kommuncentralt reserveras initialt 200 000 tkr av 2020 års budgeterade resultat för 

att möta den tillfälliga förändringen i eget kapital.   

Handlingar 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 3 april 2020. 
Yttrande från SD den 7 april 2020. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 79 till kommunfullmäktige 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (56) 
   
   

§ 277   
Yrkande från M, L, C och S angående ändring av riktlinjer för 
negativa avvikelser under Covid19-krisen  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 8 april 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. 16 § i Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning 
revideras tillfälligt under budgetåret 2020 för samtliga nämnder enligt följande: 

16 § Nämnd ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och 
investeringsverksamheten på lämpligt sätt. Förvaltningschefens analyser och 
förklaringar ska därför vara sådana att nämnden kan ta ställning till huruvida 
åtgärder ska sättas in, verksamhetens mål ska justeras, det ekonomiska målet ska 
ändras eller om avvikelsen lämnas utan åtgärd. 

Tillfälliga avsteg ifrån gällande regelverk gäller under 2020. Verksamheten ska vara 
prioriterad utifrån nuvarande krisläge och förvaltningschefen ska snarast förtydliga 
och presentera konsekvenserna för verksamheten för nämnden. I största möjliga mån 
ska även förtydligandet innefatta ekonomiska konsekvenser. Nämnderna ska 
rapportera sina avsteg till kommunstyrelsen.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp de avsteg som görs i nämnderna och 
utifrån stadens samlade ekonomiska läge hantera konsekvenserna inom ramen för 
kommunfullmäktiges budget, och om det inte går, att föreslå finansieringslösningar 
för kommunfullmäktige.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra eventuella konsekvensmässiga 
redaktionella ändringar av andra paragrafer i reglerna.  

Handling 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 8 april 2020. 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 

Representanterna från V antecknar följande till protokollet: Vår bedömning är att detta är 
en alldeles för svag signal till stadens verksamheter utifrån de behov som nu uppstår. Nu 
krävs det handlingskraft och att politiken står upp för förvaltningens arbete i frontlinjen. 
Vi har därför föreslagit ett betydligt mer långtgående ekonomisk frihet under ett annat 
ärende som det styrande partierna valt att avslå. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (56) 
   
   

§ 277 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 80 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (56) 
   
   

§ 278   
Yrkande från MP och V angående våld i nära relationer med 
anledning av Coronaviruset  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 
Yttrande från D den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 6 april 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 6 april 2020 med 
hänvisning till yttrandet från D den 8 april 2020. 

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

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (56) 
   
   

§ 279 0731/20 
Principöverenskommelse samt borgen kring finansiering och 
inköp av skyddsutrustning under coronapandemin  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Principöverenskommelse enligt bilaga 1, rörande inköp av skyddsutrustning m.m. med 
anledning av coronapandemin godkänns. Stadsdirektören bemyndigas att underteckna 
överenskommelsen.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborg Stad (org. nr 212000-1355) såsom för egen skuld får ingå borgen, i enlighet 
med bilaga 2, för SKL Kommentus AB, 556026-1900, avseende låneförpliktelser hos 
Kommuninvest upp till ett totalt högsta lånebelopp om 125 miljoner kronor att gälla som 
längst till och med 2023-06-23. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 april 2020. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från V antecknar följande till protokollet: Det stora problemet med 
tillgången på skyddsutrustning är inte på efterfrågesidan utan på utbudssidan. Denna 
insats har en risk att vara kontraproduktiv då den skapar ytterligare en aktör på 
efterfrågesidan. Risken för ökade kostnader och ökade samverkansproblem är uppenbar. 
Förvaltningen gör en bedömning att risken är liten och vi har ingen möjlighet med så här 
kort varsel göra en egen bedömning. Därför kommer vi rösta för förslaget men tydliggöra 
att detta måste beaktas ordentligt om och när arbetet fortskrider. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 81 till kommunfullmäktige 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Kommuninvest 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (56) 
   
   

§ 280   
Yrkande från SD - Kommunstyrelsen uppmanar att 
krisledningsnämnden aktiveras 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD 
den 31 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 31 mars 2020. 

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

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

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

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

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

Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (56) 
   
   

§ 281   
Yrkande från SD angående förberedelse för ett svårt  
Corona-scenario  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 31 mars 2020. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (56) 
   
   

§ 282   
Yrkande från SD - Skattefinansierade mångkulturella 
föreningar och integrationsprojekt startar omedelbart en 
omfattande informationskampanj om Corona 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 26 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 3 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 26 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 26 mars 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 3 april 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (56) 
   
   

§ 283   
Yrkande från SD - Stadsledningskontoret får i uppdrag att 
omgående hemställa till regeringen att snarast möjligt få ta 
del av stadens andel av EU:s omdirigerade regionalstöd till 
Sverige för insatser mot coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 27 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 3 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 27 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från 
SD den 26 mars 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 3 april 2020. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (56) 
   
   

§ 284   
Yrkande från SD - Inventera stadens skyddsrum för att se 
vilken skyddsutrustning som finns och som kan användas 
inom vården vid behandling av coronapatienter 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 26 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 26 mars 2020. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

Martin Wannholt (D) anmäler vid sammanträdet att representanterna från D avser 
inkomma med en protokollsanteckning. Vid justering av protokollet har ingen 
protokollsanteckning inkommit. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (56) 
   
   

§ 285   
Yrkande från SD  angående – Göteborgs Stads 
vårdsamverkansroll i Coronatider 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från 
SD den 31 mars 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 6 april 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (56) 
   
   

§ 286   
Yrkande från SD - Snabbutreda ett kortsystem (rabattkort) för 
att stimulera Göteborgs lokala ekonomi i kristider 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 31 mars 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (56) 
   
   

§ 287   
Yrkande från SD angående kommunens dagliga verksamhet 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 31 mars 2020. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

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

 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (56) 
   
   

§ 288   
Yrkande från SD - Hemleverans dagligvaror till riskgrupper 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 31 mars 2020. 

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

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

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

 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (56) 
   
   

§ 289   
Yrkande från SD angående hemtjänstpersonalens resvägar i 
jobbet 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från SD den 31 mars 2020 med hänvisning 
till yttrandet från M, L, C, KD och S den 8 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från  M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (56) 
   
   

§ 290   
Yrkande från SD - Subventionerad cykelservice till 
medborgarna 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 31 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 31 mars 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från SD den 31 mars 2020. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (56) 
   
   

§ 291   
Yrkande från D angående förberedelse för ett svårt  
Corona-scenario  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att yrkandet från D den 25 mars 2020 återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 247. 

Handlingar 
Yrkande från D den 25 mars 2020. 
Yrkande från V och MP den 6 april 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 20 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) anmäler att yrkandet från D den 25 mars 2020 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (56) 
   
   

§ 292   
Yrkande från V och MP angående tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för barnfamiljer 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 mars 2020, § 248. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 6 april 2020. 
Yrkande från D den 25 mars 2020. 
Yrkande från SD den 20 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 3 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 6 april 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 25 mars 2020. 

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

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 3 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (56) 
   
   

§ 293   
Yrkande från V och MP angående bibehållen 
habiliteringsersättning med anledning av Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 2 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 2 april 2020. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (56) 
   
   

§ 294   
Yrkande från MP och V om bättre cykelmöjligheter för att 
minska smittspridningen bland personal med anledning av 
Coronaviruset 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 8 april 2020. 
Yttrande från SD den 3 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 6 april 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 6 april 2020 med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och S den 8 april 2020. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (56) 
   
   

§ 295   
Yrkande från V och MP angående säkerställande av kulturens 
ekonomiska förutsättningar 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 3 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 
Yttrande från SD den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Grith Fjeldmose (V) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 3 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 3 april 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

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

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

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (56) 
   
   

§ 296   
Yrkande från L, M, C, S särskilt yttrande KD – Elever ges 
möjlighet att hämta ut skollunch/matpaket från kommunala 
grundskolor 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från L, M, C och S den 3 april 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Gymnasielever, hemmahörande i Göteborg, erbjuds hämta skollunch/matpaket från 
kommunala grundskolor i sitt närområde efter anmält intresse. 

Handlingar 
Yrkande från L, M, C och S samt särskilt yttrande från KD den 3 april 2020. 
Yrkande från SD den 6 april 2020. 
Yttrande från V och MP den 6 april 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från L, M, C och S den 3 april 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att det framställda yrkandet från L, M, C och S ställs till 
kommunfullmäktige. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 april 2020. 

---- 
Ajournering kl. 11:35-11:40 

---- 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla Daniel Bernmars yrkande om att det 
framställda yrkandet från L, M, C och S ställs till kommunfullmäktige. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på Helene Odenjungs 
yrkande och Jörgen Fogelklous yrkande och finner att Helene Odenjungs yrkande 
bifallits. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (56) 
   
   

§ 296 forts   
Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknade följande till protokollet: Det är mer än två veckor 
sedan Demokraterna, i likhet med partier i andra kommuner, lämnade förslag till att 
stödja gymnasieleverna med möjlighet till gratis mat. Alliansen och S till slut också de 
med ett förslag till lösning. Dock var förslaget dåligt berett. Alliansen hävdar tidsskäl, 
men hade minsann tid att kalla till en hel presskonferens förra fredagen bara avseende 
detta förslag. Vi Demokrater anser att det är bättre att bereda ärenden ordentligt, än att 
snabbt springa ut och hålla presskonferens. Denna ”politiska hantering” talar för behovet 
av att dra igång stadens krisledning. 

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 6 april 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 82 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (56) 
   
   

§ 297   
Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD  angående 
personalens möjlighet till smittsäkra färdmedel 

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

Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Leasing AB och Trafiknämnden att i 
samverkan med stadsdelsnämnderna säkerställa tillgång på adekvat färdmedel till 
personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Handling 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 6 april 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V och MP antecknar följande till protokollet: Vi rödgrönrosa 
partier hade velat snabbt gå längre i enlighet med de tre förslag vi själva lagt i samma 
fråga: 

 “Yrkande (MP,V) om bättre cykelmöjligheter för att minska smittspridningen bland 
personal med anledning av Coronaviruset“ 

“Yrkande (MP,V) angående förbättrade cykelmöjligheter i Göteborg under 
Coronapandemin” 

“Yrkande (V, MP) om färdtjänst för att minska smittspridning bland personal inom 
äldreomsorg och hälso-och sjukvård med anledning av Coronaviruset”.  

Vi ser dock positivt på att allianspartierna och socialdemokraterna möter oss en bit på 
vägen i sitt yrkande, och bifaller därför yrkandet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2020.  

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Leasing AB 
Trafiknämnden 
Samtliga stadsdelsnämnder 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (56) 
   
   

§ 298   
Yrkande från D angående retroaktivt åtagande för 
sjuklöneansvar  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 6 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 6 april 2020 med 
hänvisning till yttrandet från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (56) 
   
   

§ 299   
Yrkande från D angående utökat system för 
korttidspermitteringar  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 8 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 6 april 2020 med 
hänvisning till yttrandet från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (56) 
   
   

§ 300   
Yrkande från MP och V angående att med anledning av 
Coronaviruset stärka arbetet mot sexuell exploatering och 
köp av sexuella tjänster 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 6 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 6 april 2020 
med hänvisning till yttrandet från S, M, L, C och KD den 8 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 8 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (56) 
   
   

§ 301   
Yrkande från MP och V angående förbättrade 
cykelmöjligheter i Göteborg under Coronapandemin 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 6 april 2020. 

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

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (56) 
   
   

§ 302   
Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående 
bokslutsberedning avseende 2019  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handling 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 8 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (56) 
   
   

§ 303   
Yrkande från D angående Coronakrisens effekter på Higab 
och dess hyresgäster  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 6 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 6 april 2020. 

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

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

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (56) 
   
   

§ 304   
Yrkande från D angående att tills vidare avbryta 
Jubileumsprojektet på Liseberg  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 6 april 2020. 

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

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

Reservation 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
Lisebergs jubileumsprojekt förutsätter bland annat att Higab köper hotell Heden för 300 
miljoner kronor. Hur Higabs styrelse ska motivera denna prislapp för ett tomt hotell och 
en helt förändrad hotellmarknad är svårt att förstå. En paus i projektet hade kunnat 
undvika framtida förluster för skattebetalarna i Göteborg. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (56) 
   
   

§ 305   
Yrkande från V och MP angående säkerställande av 
föreningslivets ekonomiska förutsättningar 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 3 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 3 april 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 3 april 2020 med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

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

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (56) 
   
   

§ 306   
Yrkande från D angående förenkla resande till jobbet för att 
förhindra smittspridning  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D 
den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 6 april 2020. 

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

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

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (56) 
   
   

§ 307   
Yrkande från D angående att temporärt ta bort 
trängselskatten i Göteborg  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 6 april 2020. 
Yttrande från SD den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D 
den 6 april 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från D den 6 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 april 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (56) 
   
   

§ 308   
Yrkande från D angående att möjliggöra taxiresande till 
jobbet för att förhindra smittspridning  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 6 april 2020. 

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

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

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (56) 
   
   

§ 309   
Yrkande från D angående förberedelse för ett svårt  
Corona-scenario  

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 6 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 7 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jörgen Fogelklou (SD) 
yrkar bifall till yrkande från D den 6 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 6 april 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar följande till protokollet: Vi rödgrönrosa 
partier hade velat snabbt gå längre i enlighet med det förslag vi själva lagt i samma fråga: 
“Yrkande (V, MP) angående säkerställande av kulturens ekonomiska förutsättningar”. 
Vi ser dock positivt på att demokraterna möter oss en bit på vägen i sitt yrkande, och 
bifaller därför yrkandet. 

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

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (56) 
   
   

§ 310   
Yrkande från S, M, L, C särskilt yttrande KD angående 
stadens organisation inom hemtjänsten och vård- och 
omsorgsboenden i samband med coronaviruset 

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att särskilda team upprättas inom 
hemtjänsten som arbetar hos brukare med konstaterad covid-19 smitta.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att kohortvård bedrivs på de 
vård- och omsorgsboenden där det finns covid-19 smitta.    

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till 
åtgärder, och även sådan som behöver tas i kommunfullmäktige eller i andra 
nämnder. 

Handling 
Yrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 8 april 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V antecknar följande till protokollet: Vi ser det som självklart att 
arbetet mot COVID 19 behöver förstärkas. Vi har under flera veckor efterfrågat både 
fördjupad lägesbeskrivning för äldreomsorgen samt åtgärder kopplade till att stärka 
organisationen i virusbekämpningen. Den har vi inte fått. Det är bra att de styrande 
partierna äntligen har tagit till sig av detta om än i begränsad omfattning. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Samtliga stadsdelsnämnder 
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