
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 1 (75) 
  

   

Tid: 9:30–11:55  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 199-257 

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

Tjänstgörande ersättare 
Nina Miskovsky (M) 

Övriga ersättare 
Jenny Broman (V), Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (D) 
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Eva Hessman, Jonas Kinnander, Eric Farberger, Carin Smederöd, Tina Liljedahl Scheel, 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 2 (75) 
   
   

§ 199   
Granskning av Göteborgs Stads nämnder och styrelser samt 
räkenskaper och bokslut 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Beslut 
Cecilia Vaktnäs Bokenstrand och Charlotte Nätstrand från stadsrevisionen lämnar en 
information under följande rubriker: 

• Granskning av verksamhetsåret 2019 
• Kommunstyrelsen – granskning 2019 
• Ärendeberedningsprocessen 
• Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 
• Revisorernas uppgift 
• Granskning 2019 
• God ekonomisk hushållning – verksamhetsmål 
• Bedömning – verksamhetsmål 
• God ekonomisk hushållning – finansiella mål 
• Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning 
• Bedömning finansiella mål 
• Rättvisande räkenskaper 
• Bedömning rättvisande räkenskaper 
• Sammanfattande bedömning 
• Nämnder och bolag som får kritik 
• Förskolenämnden 
• Fastighetsnämnden 
• Trafiknämnden 
• Kommunstyrelsen 
• Västra Hisingens stadsdelsnämnd 
• Grefab 
• Granskning i nämnder och bolag 
• Stadsrevisionen har också granskat 
• Fördjupad granskning som avrapporterats under året 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 3 (75) 
   
   

§ 200   
Lägesrapport stadens arbete med Covid-19  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman, Anders Frelek och Tina Liljedahl-Scheel lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Mål och syfte med den samlade lägesbilden 
• Förvaltningar och bolag delas in i tre kategorier 
• Bedömningskriterier 
• Covid-19 nuläge 24 mars 2020 
• Åtgärder, resurs- och samverkansbehov 
• Omvärld och analys 
• Omvärldsbevakning internationellt 
• Bemanning vid hög personalfrånvaro 
• Äldre medarbetare i arbetslivet över 70 år 
• Bemanningsenheter 
• ”Låna ut” personal till andra arbetsgivare 
• Volontärer – ett ideellt engagemang 
• Statistik, sjukfrånvaro, tillfällig föräldrapenning och arbetad tid timavlönade inom 

förvaltningarna 
• Arbete och kontakter som är pågående 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 4 (75) 
   
   

§ 201   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 5 (75) 
   
   

§ 202 0263/19 
Årsredovisning Göteborgs Stad 2019  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Med de redovisningar som bolagsstyrelser inkommit med som grund bedöms 
verksamheten i stadens bolag under 2019 varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Därmed fullgörs 
kommunstyrelsen skyldigheten enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Årsredovisningen för 2019 godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 56 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 6 (75) 
   
   

§ 203 0264/19 
Kompletterande uppföljning december 2019  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2020. 
Yttrande från S den 24 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 7 (75) 
   
   

§ 204 0380/20 
Redovisning av uppdrag att ändra i avfallstaxan för fria besök 
vid återvinningscentraler   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till ändring av avfallstaxan från sex till tolv 
fria besök tillstyrks och gäller från den 1 juni 2020.  

2. Kretslopp och vattennämnden ska senast den 30 juni 2021 återkomma med en 
utvärdering av tolv fria besök samt de åtgärder som vidtagits för att minska de risker 
nämnden har identifierat med helt fria besök.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 20 mars 2020. 
Yttrande från SD den 25 mars 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S den 20 mars 2020. 

Helene Odenjung (L) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Helene Odenjungs och Martin Wannholts 
yrkande och Nej för bifall till Daniel Bernmars yrkande.” 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 8 (75) 
   
   

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 57 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 9 (75) 
   
   

§ 205 0443/20 
Antagande av detaljplan för stadsutveckling vid Olof 
Asplunds gata inom stadsdelen Högsbo, en del av 
BoStad2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom stadsdelen Högsbo, 
upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 november 2019, antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2020. 
Yttrande från S den 23 mars 2020. 
Yttrande från SD den 20 mars 2020. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2020.  

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 58 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10 (75) 
   
   

§ 206 1155/19 
Revidering av styrdokument för finansverksamheten inom 
Göteborgs Stad  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas. 

2. Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad (kommunfullmäktige 
2015-12-03, § 9), i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
upphör att gälla. 

3. Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och 
drivmedelskort för Göteborgs Stad (kommunfullmäktige 2015-12-03, § 9), i enlighet 
med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 59 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 11 (75) 
   
   

§ 207 0543/20 
Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 februari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 12 (75) 
   
   

§ 208 0321/20 
Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2020. 
Yrkande från S och D den 25 mars 2020. 
Återremissyrkande från V och MP den 20 mars 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 13 (75) 
   
   

§ 209 1044/19 
Redovisning av uppdrag att utreda digitaliseringslösningar 
för att uppnå resursförskjutning från handläggning till 
motprestationsbaserat klientarbete 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 14 (75) 
   
   

§ 210 0839/19 
Redovisning av uppdrag att utreda förekomsten i andra 
kommuner av bedömningsinstrument vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 oktober 2019. 
Yrkande från SD den 20 mars 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (75) 
   
   

§ 211 0759/19 
Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning samt redovisning av 
uppdrag gällande strategisk samverkan i 
funktionshinderfrågor m.m 

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

Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets förslag 
till revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning till samtliga stadsdelsnämnder, social resursnämnd, Stadshus AB 
samt nämnden för intraservice, nämnden för konsument- och medborgarservice, 
valnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden, förskolenämnd, grundskolenämnden, 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, utbildningsnämnden samt idrotts- och 
föreningsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden, fastighetsnämnden, 
byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, kulturnämnden, Göteborgs Stads råd för 
funktionshinder, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd samt 
deltagande intresseorganisationer, med begäran om yttrande senast 2020-06-20. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdrag från kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21 p 3 att i samverkan med 
funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor utreda hur 
ett strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta för fler människor med 
funktionsnedsättning att få anställning i staden förklaras fullgjort. 

2. Uppdrag givet i kommunfullmäktiges budget 2020 att tillsammans med stadens 
samtliga nämnder och styrelser, verka för att Göteborgs program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning genomförs förklaras fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 20 mars 2020. 
Återremissyrkande från SD den 20 mars 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 16 (75) 
   
   

§ 211 forts 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V och MP den 20 mars 2020. 
Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) avslag på återremissyrkande 
från SD den 20 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
SD den 20 mars 2020. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att bifalla stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkandet från V och MP. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 
Skrivelse nr 60 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 17 (75) 
   
   

§ 212 0950/18 
Redovisning av uppdrag att ta fram en rapport om 
livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av uppdrag givet i kommunfullmäktiges budget 2018 att ta fram en rapport 
om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning antecknas och förklaras fullgjort. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 61 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 18 (75) 
   
   

§ 213   
Yrkande från MP angående tillgängliggör fler bostäder i 
Göteborg 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Yrkande från MP den 11 mars 2020. 
Yttrande från V den 23 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (75) 
   
   

§ 214 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 15 april 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 februari 2020, § 120. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (75) 
   
   

§ 215 0265/20 
Samlingsärende inom uppföljning - återrapportering av 
uppdrag samt uppföljning av styrande program, mars 2020  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag samt uppföljning av 
styrande program, mars 2020 antecknas och överlämnas till kommunfullmäktige som ett 
led i stadens uppföljning. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag samt uppföljning av 
styrande program, mars 2020 antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 168. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2020. 
Yrkande från MP och V den 19 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 10 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 25 mars 2020. 
Yttrande från SD den 9 mars 2020. 
Yttrande från S den 24 mars 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 19 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från MP och V den 19 mars 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. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (75) 
   
   

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

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

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

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 yttranden skrivelser från 
den 10 mars 2020 och den 25 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 24 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 62 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (75) 
   
   

§ 216 1426/19 
Uppskjutet införande av taxa för kommunal hälso- och 
sjukvård 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Införande av taxa för kommunal hälso- och sjukvård, enligt kommunfullmäktiges 
budget 2020 skjuts upp från 2020-07-01 till 2021-01-01. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över nuvarande taxekonstruktion. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 169. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 januari 2020. 
Yrkande från SD den 6 mars 2020. 
Yrkande från V, MP och S den 20 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 20 mars 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 
Vidare yrkar Jessica Blixt (D) avslag på yrkande från V, MP och S den 20 mars 2020. 

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

Marina Johansson (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S 
den 20 mars 2020. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD 
den 6 mars 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att 
stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar 
stadsledningskontorets förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer 
härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att yrkandet från V, MP och S 
antagits som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (75) 
   
   

§ 216 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag och Nej 
för bifall till yrkandet från V, MP och S.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar 
Ja (6). 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla 
stadsledningskontorets förslag. 

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 20 mars 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 63 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (75) 
   
   

§ 217 1403/19 
Hemställan från Business Region Göteborg AB om ökad 
ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från Business Region Göteborg AB att öka nuvarande aktieägartillskott till 
Sahlgrenska Science Park, godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 170. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2020. 
Yttrande från V den 20 mars 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 64 till kommunfullmäktige  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (75) 
   
   

§ 218 1586/17, 1859/17 
Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron  

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

Stadsledningskontorets uppdrag enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-06-19 § 526, att i 
samverkan med de planerande nämnderna, ge förslag på nödvändigt omtag för att 
möjliggöra följande inriktning avseende projekt Skeppsbron, förklaras fullgjort. 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, L och C den 20 mars 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden, tillsammans med framförallt Älvstranden 
Utveckling AB och kommunstyrelsen, samt övriga berörda nämnder och bolag i 
uppdrag att: 
- Utreda förutsättningarna för att genom detaljplaneändringar tillskapa ytterligare 

exploateringsvolymer av kvartersmarken inom gällande detaljplan, samt att 
uppskatta hur stora exploateringsintäkter denna exploatering skulle kunna 
innebära, utifrån olika scenarion.   

2. Ge byggnadsnämnden och fastighetsnämnden, tillsammans med framförallt 
Älvstranden Utveckling AB och kommunstyrelsen, samt övriga berörda nämnder och 
bolag i uppdrag att inleda samarbetssamtal med berörda fastighetsägare och 
byggaktörer inom detaljplaneområdet för att sondera och sammanställa intresset för 
ökad exploateringsgrad. 

3. Fastighetsnämnden, ihop med övriga planerade nämnder och berörda bolag, får i 
uppdrag att redovisa andra planer som ekonomiskt väger upp prognostiserat 
underskott i Skeppsbroplanen, enligt det uppdrag som finns under fastighetsnämnden 
i Göteborgs Stads budget för 2020. Återrapport av uppdraget ska ske till 
kommunstyrelsen senast 31 augusti 2020. 

4. Inriktningen för det fortsatta arbetet med projekt Skeppsbron ska vara att den yttre 
gestaltningen av tillkommande nyproduktion ska vara i klassisk, traditionell stil av 
god kvalitet. Detta ska säkerställas genom att Älvstranden Utveckling upprättar ett 
intentionsavtal med de exploatörer som medverkar i projektet, där det framgår att 
man förbinder sig att följa den beslutade inriktningen vad gäller klassisk, traditionell 
utformning av arkitekturens yttre gestaltning. Intentionsavtalet ska redovisas för 
berörda nämnder och bolag innan det undertecknas.  

5. Inriktningen för det fortsatta arbetet med projekt Skeppsbron ska vara att 
nyproduktionen i kvarteret Redaren utvecklas som hyresrätter i samverkan med AB 
Framtiden. 

6. Inriktningen för det fortsatta arbetet med projekt Skeppsbron ska vara att fortsätta se 
över möjligheterna att minska kostnader för pirer och allmän platsmark där det är 
möjligt utan att menligt inverka på de nyttor som beskrivs i tjänsteutlåtandet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (75) 
   
   

§ 218 forts 
 

7. Älvstranden Utveckling AB, tillsammans med framförallt byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra: 
- Kvarteret Redaren, exkl. Kinesiska muren, ska exploateras via gällande avtal 

med AB Framtiden där intäktsoptimering enligt underlaget på 40 mnkr ska 
eftersträvas.  

- Fastigheten kinesiska muren ska intäktsoptimeras, och det alternativ som ger 
bäst ekonomisk intäkt för staden ska väljas. 

- Den ändrade upplåtelseformen enligt tjänstutlåtandet för programmet från 
hyresrätter till bostadsrätter ska kvarstå. (exkl. kvarteret Redaren som går till 
Framtiden AB för exploatering av hyresrätter), 

- Triangeltomten exploateras enligt den nya inriktningen i tjänsteutlåtandet för att 
intäktsoptimeras 

- Även byggrätten på Skeppsbropiren ska utredas om den kan exploateras, likt vad 
som beskrivs i PM alternativt utförande Skeppsbron, för att intäktsoptimeras likt 
Triangeltomten. 

8. Fortsatt genomförande av planerad utbyggnad av parkeringsanläggning på 
Skeppsbron i enlighet med Göteborgs Stads parkering AB:s hemställan tillstyrks 
(Dnr: 1586/17). Göteborg Stads parkering AB får också i uppdrag att genomföra 
utbyggnad av kajgaraget i enlighet med det hållbarhetstänk som ska prägla 
kommunens arbete. Möjlighet till elbilsladdning av fordon, bilpoolsystem och 
cykelparkeringar ska inkorporeras i det fortsatta arbetet.  

9. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att säkerställa att de förändringar i 
inriktning som inte omfattas av utbyggnad av allmän plats genomförs. 
Älvstranden Utveckling AB ska aktivt samordna berörda förvaltningar och bolag 
så att genomförandet av omvandlingen av Skeppsbron följer den beslutade 
inriktningen i enlighet med yrkande från S, M, L och C. 

10. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet, som har sin grund i tjänsteutlåtandet. 
Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, reviderat 2018-11-14. 

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 23 maj 2019, § 6. 
Bordlagt den 26 februari 2020, § 118 och den 11 mars 2020, § 173. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2020. 
Yrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 20 mars 2020. 
Yrkande från D den 20 mars 2020. 
Yrkande från MP och V den 20 mars 2020. 
Yttrande från SD den 25 mars 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (75) 
   
   

§ 218 forts 
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 20 mars 2020 och avslag 
på yrkande från S, M, L och C den 20 mars 2020 och yrkande från D den 20 mars 2020. 

Jonas Attenius (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från S, M, L och C 
den 20 mars 2020 och avslag på yrkande från D den 20 mars 2020 och yrkande från 
MP och V den 20 mars 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 20 mars 2020 och avslag på 
yrkande från S, M, L och C den 20 mars 2020 och yrkande från MP och V 
den 20 mars 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet 
från S, M, L och C bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar yrkandet från 
S, M, L och C som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att yrkandet från MP och V antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. Omröstning begärs. 

Omröstning om motförslag i huvudvoteringen  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från MP och V och Nej för bifall 
till yrkande från D.” 

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

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (2).  

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) 
och ordföranden Axel Josefson (M) avstår från att rösta (8). 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från S, M, L och C och Nej för 
bifall till yrkande från V och MP.” 

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

Daniel Bernmar (V), 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). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (75) 
   
   

§ 218 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag avstått från att rösta i omröstningen om motförslag i huvudvotering och röstat Ja 
i huvudvoteringen.  

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 65 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (75) 
   
   

§ 219 1157/19 
Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i 
vissa områden  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker beslutssatserna i yrkande från S den 12 februari 2020 
och D den 6 mars 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket att samtliga DeSO-områden i Göteborgs 
Stad ska undantas från asylsökandes egenbosättning.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 februari 2020, § 126 och den 11 mars 2020, § 178. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 december 2019. 
Länsstyrelsens yttrande den 24 februari 2020. 
Skrivelse från Migrationsverket den 5 mars 2020. 
Yrkande från S den 12 februari 2020. 
Yrkande från D den 6 mars 2020. 
Yrkande från V och MP den 20 mars 2020. 
Yttrande från SD den 17 februari 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 24 mars 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

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

Jonas Attenius (S) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S 
den 12 februari 2020. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från V och MP 
den 20 mars 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 20 mars 2020 och avslag på yrkande från S den 12 februari 2020 och yrkande från D 
den 6 mars 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag om att yrkandet från D och 
yrkandet från S behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssats. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på yrkandena och finner att 
beslutssatserna i yrkande från S och D bifallits. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (75) 
   
   

§ 219 forts 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 24 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 februari 2020. 

Reservationer 
Ordföranden Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
M, L och C reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut och till förmån för 
Stadsledningskontorets förslag med instämmande av KD. 

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 66 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (75) 
   
   

§ 220   
Reviderat yrkande från S, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD 
gällande arbetet för att Göteborg ska bli en de 100 
klimatneutrala städerna i EU 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, V, L, MP och C den 25 mars 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, i samarbete med kommunstyrelsen, och 
med stöd berörda nämnder och bolag som ansvarar för stadens miljö- och 
jämlikhetsarbete, driva processen för att Göteborg i samarbete med det strategiska 
innovationsprogrammet Viable Cities ska fungera som testbädd för att ta fram ett så 
kallat KSO-klimatkontrakt. I uppdraget ingår såväl att ta fram underlag som att 
samordna aktörer i staden, utifrån de behov som insatsen kräver. Framtagna underlag 
ska också kunna användas inom ramen för EU-kommissionens nya satsningar i 
forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe, European Green Deal, inom 
området ”Climate neutral and smart cities 2030”. 

2. 700 tkr avsätts för 2020 för att finansiera processen. Finansiering hämtas från 
kommuncentral avsättning benämnd ”Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet”. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 180. 

Handlingar 
Yrkande från S, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 25 mars 2020. 
Yrkande från SD den 20 mars 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från S, M, V, L, MP och C 
den 25 mars 2020. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) avslag på yrkande från SD den 20 mars 2020. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (75) 
   
   

§ 220 forts 
Protokollsanteckningar 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 mars 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 67 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (75) 
   
   

§ 221   
Yrkande från MP och V angående WWF:s kommunutmaningar 
inför Earth hour 2020 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 13 mars 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 25 mars 2020. 
Yttrande från S den 24 mars 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 13 mars 2020. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 13 mars 2020. 

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

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

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

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

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 25 mars 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 24 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (75) 
   
   

§ 222   
Yrkande från S och D angående politisk kontroll över de nya 
nämndernas personalstruktur 

Beslut 
Yrkandet avslås. 

Handling 
Yrkande från S och D den 25 mars 2020. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D 
den 25 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från 
S och D den 25 mars 2020. 

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

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

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

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (75) 
   
   

§ 223   
Yrkande från MP och V angående minska segregationen  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 18 mars 2020. 
Yttrande från S den 25 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (75) 
   
   

§ 224   
Yrkande från SD angående tillfälligt borttagen trängselskatt i 
Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020.  

Handling 
Yrkande från SD den 18 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (75) 
   
   

§ 225 1301/19 
Bokslutsberedning avseende 2019 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 februari 2020. 
Yrkande från D den 20 mars 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (75) 
   
   

§ 226 1459/19 
Delredovisning av uppdrag om åtgärder med anledning av 
arbetsmiljön i hemtjänsten 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Delredovisning av Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningars pågående arbete med 
arbetsmiljöåtgärder inom hemtjänsten antecknas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2020. 
Yrkande från SD den 20 mars 2020. 
Yttrande från S den 24 mars 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 20 mars 2020. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel 
Bernmars yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 24 mars 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Nämnden för intraservice 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (75) 
   
   

§ 227 0618/19 
Redovisning av uppdrag att utvärdera Trainee för personer 
med funktionsnedsättning (TFF) samt ta fram förslag på hur 
programmet, och arbetet med det, kan utvecklas och 
förbättras 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Förslag till fortsatt utveckling och förbättring av programmet Trainee för personer 
med funktionsnedsättning, TFF, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Uppdraget från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 327 om att utvärdera Trainee för 
personer med funktionsnedsättning, TFF, samt ta fram förslag om hur programmet, 
och arbetet med det, kan utvecklas och förbättras förklaras fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2020. 
Yrkande från SD den 25 mars 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 25 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 25 mars 2020. 

Propositionsordning 
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel 
Bernmars yrkande bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (75) 
   
   

§ 228 1425/19 
Rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Sveriges Kommuner och Regioners överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 februari 2020. 
Yttrande från MP och V den 23 mars 2020. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (75) 
   
   

§ 229 0448/20 
Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och 
intressebevakning 2020 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2020. 
Yrkande från SD den 20 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 25 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (75) 
   
   

§ 230 0901/19 
Redovisning av uppdrag att svara för samordning av 
Business Improvement District-initiativ  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen 2019-06-19 § 527, att svara för 
samordning av Business Improvement District-initiativ, i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 januari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (75) 
   
   

§ 231 0830/19, 0832/19 
Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för samråd vid 
hotsituationer och polisanmälan 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsen antecknar att stadsledningskontoret 2020-03-02 fastställt 
Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten, i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen, 2019-05-08 § 324, p.3, att 
återkomma med förslag på hur Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet kan 
kompletteras med en rutin för samråd med centrala säkerhetsfunktioner avseende 
processen kring upprättande av polisanmälan samt uppdrag att ta fram en rutin för 
samråd med centrala säkerhetsfunktioner avseende hotsituationer, förklaras fullgjort. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (75) 
   
   

§ 232 0437/20 
Redovisning av hantering av kommunfullmäktiges fyra 
uppdrag avseende IT och digitalisering  

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2020. 
Yttrande från MP och V den 24 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (75) 
   
   

§ 233 0227/19 
Anmälan om mottagna donationer  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Med uttalande av Göteborgs Stads tacksamhet för de mottagna donationerna, får 
kommunstyrelsens sekreterare i uppdrag att skriva in donationerna till 
stadsdelsnämnderna Örgryte-Härlanda och Askim-Frölunda-Högsbo i donationernas 
”Gyllene bok”.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
SDN Örgryte-Härlanda 
SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (75) 
   
   

§ 234   
Val av ledamot i Mölndalsåns vattenråd i stället för Daniel 
Augustsson (C) som avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i Mölndalsåns vattenråd i stället för Daniel Augustsson (C) för tiden 
till och med 2022 utses Emma Dolderer (C). 

Protokollsutdrag skickas till 
Emma Dolderer 
Mölndalsåns vattenråd 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (75) 
   
   

§ 235   
Val av ledamot i Säveåns vattenråd i stället för Adam Garnej 
(C) som avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i Säveåns vattenråd i stället för Adam Garnej (C) för tiden till och med 2022 
utses Gunilla Clancy (C). 

Protokollsutdrag skickas till 
Gunilla Clancy 
Säveåns vattenråd 
Valberedningen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (75) 
   
   

§ 236   
Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor i stället för Catarina Ahlqvist (-) 

Beslut 
Till ny ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Catarina 
Ahlqvist (-) för tiden till och med 2022 utses Anders Ziethén (-). 

Protokollsutdrag skickas till 
Anders Ziethén 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (75) 
   
   

§ 237   
Val av ledamot i Göteborgs Stads Råd för den nationella 
minoriteten romer i stället för Richard Magito Brun (-).  

Beslut 
Till ny ledamot i Göteborgs Stads råd för minoriteten romer i stället för Richard Magito 
Brun (-) för tiden till och med 2022 utses Ros-Marie Wallengren (-). Till ny ersättare för 
samma tid utses Charlott Bohm (-).  

Protokollsutdrag skickas till 
Ros-Marie Wallengren 
Charlott Bohm 
Göteborgs Stads råd för minoriteten romer 
Valberedningen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (75) 
   
   

§ 238   
Yrkande från V angående tillfälligt slopande av 
karensavdraget med anledning av Coronaviruset 

Daniel Bernmar (V) anmäler att yrkandet från V den 10 mars 2020 återtas.  

Handlingar 
Yrkande från V den 10 mars 2020.  
Yrkande från SD den 5 mars 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (75) 
   
   

§ 239 0986/19 
Redovisning av uppdrag att redovisa vilka konsekvenser som 
förändring av rutinen för nödbistånd har lett till  

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2020. 
Yrkande från V och MP den 21 februari 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (75) 
   
   

§ 240 0530/19 
Information om ansökan om att bli en Unesco Creative City of 
Literature 2021  

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

1. Göteborgs Stad ansöker om att bli en Unesco Creative City of Literature 2021. 
2. Resurser för att ta fram ansökan löses inom stadsledningskontorets rambudget. 
3. Finansiering för att driva arbetet ifall ansökan beviljas och Göteborg blir en 

litteraturstad hänskjuts till budgetberedningen. 
4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att under 2020 söka medfinansiering från externa 

parter för att finansiera stadens åtagande som Unesco City of Literature 2021.  
5. Ansökan inklusive budget återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande 

inför att ansökan ska skickas in till Svenska Unescorådet den 30 april 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 182. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2020. 
Yrkande från V och MP den 6 mars, reviderat den 10 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 20 mars 2020. 
Yttrande från S den 10 mars 2020. 
Yttrande från D den 6 mars 2020. 
Yttrande från SD den 9 mars 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 10 mars 2020 och tilläggsyrkande från M, L och C den 20 mars 2020. 

Jonas Attenius (S), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från V och MP 
den 10 mars 2020 och tilläggsyrkande från M, L och C den 20 mars 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på stadsledningskontorets förslag 
och yrkandet från V och MP och finner att yrkandet från V och MP bifallits. Omröstning 
begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (75) 
   
   

§ 240 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från V och MP och Nej för bifall 
till stadsledningskontorets förslag.” 

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

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

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

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 20 mars 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 maj 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 mars 2020. 

Representanterna från SD antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2020. 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet 
enligt följande: Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet om 
ansökan att bli en Unesco Creative City of Literature. Beslutet är illa underbyggt och 
saknar analys av värdet för staden sett till kostnaden som beräknas till minst 2 miljoner kr 
per år tillsvidare. Vi är förvånade att de partier som drivit ärendet – V, MP, M, L, C och 
KD – vill gå vidare med en ansökan trots stadsledningskontorets uttryckliga avrådan. 

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 
Stadsledningskontoret 
Budgetberedningen 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (75) 
   
   

 

§ 241   
Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa 
Sorvoja (D) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Jessica Blixt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 februari 2020, § 82, den 26 februari 2020, § 141 och den 11 mars 2020, § 184. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (75) 
   
   

§ 242   
Yrkande från D och S angående tydlig information om risker 
med kusinäktenskap  

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Förslaget från Demokraterna och Socialdemokraterna avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 187. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 9 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 20 mars 2020. 
Yrkande från SD den 6 mars 2020. 

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

Martin Wannholt (D) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från D och S 
den 9 mars 2020 och avslag på yrkande från M, L och C den 20 mars 2020. Vidare yrkar 
Marina Johansson (S) avslag på yrkande från SD den 6 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från 
M, L och C den 20 mars 2020 och avslag på yrkande från D och S den 9 mars 2020 och 
yrkande från SD den 6 mars 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Daniel 
Bernmars yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna och 
Daniel Bernmars yrkande som Ja-proposition i huvudvotering. Ordföranden ställer 
propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts och Marina 
Johanssons yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (75) 
   
   

§ 242 forts   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons och Daniel Bernmars 
yrkande och Nej för bifall till Martin Wannholts och Marina Johanssons yrkande.” 

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och Jonas 
Attenius (S) röstar Nej (5). 

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

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

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

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (75) 
   
   

§ 243   
Yrkande från V, MP och S angående Sjömanskyrkans framtid 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 188. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 18 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 20 mars 2020. 
Yrkande från D den 25 mars 2020. 
Yrkande från SD den 19 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (75) 
   
   

§ 244   
Yrkande från D angående Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) tillsynsrapport om Sociala barn- och ungdomsvården  

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Yrkandet avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 189. 

Handlingar 
Yrkande från D den 4 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande den 25 mars 2020. 
Yttrande från SD den 9 mars 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
yrkande från D den 4 mars 2020. Vidare yrkar Marina Johansson (S) avslag på yrkande 
från M, L och C den 25 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från 
M, L och C den 25 mars 2020 och avslag på yrkande från D den 4 mars 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 Martin Wannholts m fl yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 
Emmyly Bönfors (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskosvky (M) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (75) 
   
   

§ 244 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 25 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yttrandet från 
den 9 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (75) 
   
   

§ 245   
Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående 
hemtjänsten 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda inrättandet av en 
stimulanspeng till arbetsmiljöförstärkande åtgärder inom hemtjänsten och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första 
uppföljningsrapporten.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda hur en riktad 
kompetensförstärkande insats för timanställda inom hemtjänsten kan utformas och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första 
uppföljningsrapporten. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att med utgångspunkt i slutsatserna i rapporten 
Uppföljning Attraktiv hemtjänst återkomma med konkreta förslag på hur arbetet med 
Attraktiv hemtjänst kan förbättras och effektiviseras. I uppdraget ingår även att belysa 
fördelar, utmaningar och slutsatser avseende ersättningsmodellen i kombination med 
rambeslut kontra en ersättningsmodell som är fast och förutsägbar samt 
biståndsbedömning som beviljar insatser som alternativ till tid.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 190. 

Handlingar 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 4 mars 2020. 
Yrkande från S den 25 mars 2020. 
Yrkande från V och MP den 20 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 20 mars 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (75) 
   
   

§ 245 forts 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 20 mars 2020 och avslag 
på yrkande från M, L och C den 4 mars 2020, yrkande från S den 25 mars 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 20 mars 2020. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 25 mars 2020 och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 20 mars 2020. 

Helene Odenjung (L) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 4 mars 2020 och avslag på yrkande från S den 25 mars 2020, yrkande från V och MP 
den 20 mars 2020 och tilläggsyrkande från SD den 20 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 4 mars 2020 och 
tilläggsyrkande från SD den 20 mars 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet 
från Helene Odenjungs och Jessica Blixts yrkande bifallits. 

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

Protokollsanteckning 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) anmäler att de inte deltar i beslutet 
beträffande tilläggsyrkandet från SD. 

Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Samtliga stadsdelsnämnder 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (75) 
   
   

§ 246   
Yrkande från V angående plan för insatser till personer som 
säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Yrkandet avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 mars 2020, § 191. 

Handlingar 
Yrkande från V den 4 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 mars 2020. 
Yrkande från MP den 20 mars 2020. 
Yttrande från D den 19 mars 2020. 
Yttrande från SD den 25 mars 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från V 
den 4 mars 2020. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från M, L och C 
den 19 mars 2020 och yrkande från MP den 20 mars 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 20 mars 2020 och avslag på 
yrkande från V den 4 mars 2020 och yrkande från M, L och C den 19 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 19 mars 2020 och avslag på yrkande från V den 4 mars 2020 och yrkandet från MP 
den 20 mars 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag till yrkande från V den 4 mars 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Daniel Bernmars och Marina Johanssons yrkande antagits som motförslag i 
huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (75) 
   
   

§ 246 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars och Marina Johanssons yrkande.” 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och 
Jonas Attenius (S) röstar Nej (5). 

Karin Pleijel (MP) avstår från att rösta (1).  

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 mars 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (75) 
   
   

§ 247   
Yrkande från D angående förberedelse för ett svårt Corona-
scenario  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020.  

Handlingar 
Yrkande från D den 25 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 20 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (75) 
   
   

§ 248   
Yrkande från V och MP angående tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för barnfamiljer 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 april 2020.  

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 18 mars 2020. 
Yrkande från D den 25 mars 2020. 
Yrkande från SD den 20 mars 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (75) 
   
   

§ 249 1202/19 
Motion av Björn Tidland (SD) om att lägga till programpunkter 
till Göteborgs Stads 400-årsjubileum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Björn Tidland väckta motionen avslås med hänvisning till yttrande från 
Göteborg & Co AB.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2020. 

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

Helene Odenjung (L) och Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med 
hänvisning till yttrande från Göteborg & Co AB.  

Propositionsordning 
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller 
avstyrkas och finner att motionen ska avstyrkas. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 68 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (75) 
   
   

§ 250 1143/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att säga upp 
hyreskontraktet med Kvibergs marknad 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 25 mars 2020 med viss 
justering och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Den av Jörgen Fogelklou väckta motionen avslås. 
2. Uppdra år Higab AB att återkomma till kommunstyrelsen med information om hur 

arbetet mot illegal verksamhet vid Kvibergs marknad fortskrider. 
3. Uppdra åt Göteborgs Stads parkering AB att skyndsamt utreda hur trafiksituationen 

vid Kvibergs marknad kan förbättras. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2020. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 25 mars 2020. 
Yrkande från V och MP den 20 mars 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och S den 25 mars 2020 med 
justeringen att det i förslag till beslut läggs till att ärendet ska behandlas av 
kommunfullmäktige. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 20 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 69 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (75) 
   
   

§ 251 1037/19 
Motion av Åse Victorin (D) om att utreda IT-utbildningen hos 
pedagoger 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Åse Victorin (D) väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2020. 
Yttrande från D den 19 mars 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 70 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (75) 
   
   

§ 252 1040/19 
Motion av Åse Victorin (D) om att utveckla och elevers 
finmotoriska förmåga 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Åse Victorin (D) väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2020. 
Yttrande från D den 19 mars 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 71 till kommunfullmäktige 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (75) 
   
   

§ 253 1036/19 
Motion av Åse Victorin (D) om en enhetlig skärmpolicy för 
förskola och skola 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Åse Victorin (D) väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2020. 
Yttrande från D den 19 mars 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 72 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (75) 
   
   

§ 254 0717/19 
Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot 
könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens 
reklamplatser 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker beslutssatserna i yrkande från S den 6 mars 2020 och 
yrkande från V och MP den 6 mars 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Jenny Broman, Karin Pleijel och Stina Svensson väckta motionen bifalles. 
2. Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för annonsering på staden 

annonsplatser. Riktlinjen ska tydliggöra kraven enligt ICC:s regler för 
könsdiskriminerande reklam samt ställa krav på att annonser inte får vara rasistiska. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 192. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 februari 2020. 
Yrkande från S den 6 mars 2020. 
Yrkande från V och MP den 6 mars 2020, reviderat den 19 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande den 18 mars 2020. 
Yrkande från SD den 5 mars 2020. 

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

Jonas Attenius (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från S den 6 mars 2020 
och avslag på yrkande från M, L och C den 18 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C 
den 18 mars 2020 och avslag på yrkande från S den 6 mars 2020 och yrkande från 
V och MP den 6 mars 2020, reviderat den 19 mars 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 5 mars 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (75) 
   
   

§ 254 forts 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag om att yrkandet från V och MP 
samt yrkandet från S behandlas som ett yrkande och yrkandet från M, L och C samt 
yrkandet från SD behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssatser. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena från V och MP och 
yrkandet från S samt yrkandena från M, L och C och SD och finner att beslutssatserna i 
yrkande från V och MP och yrkandet från S bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 73 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (75) 
   
   

§ 255 1464/19 
Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i 
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av promemorian Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i 
svenska för rätt till försörjningsstöd, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande översänds till socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 februari 2020. 
Yrkande från MP och V den 18 mars 2020. 
Yttrande från SD den 19 mars 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 18 mars 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från MP och V 
den 18 mars 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m fl yrkande 
bifallits. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 mars 2020.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 74 till socialdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (75) 
   
   

§ 256   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (75) 
   
   

§ 257  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0016/20 - Lista över delegationsbeslut – stadsledningskontoret 
4. Förvaltningsrättens dom i mål nr 15154-19, laglighetsprövning enligt kommunallagen 

- beträffande kommunfullmäktiges beslut 2019-11-13, § 4 om budget för 2020 
5. Stadsrevisionens revisionsredogörelse – Granskning kommunstyrelsen 

verksamhetsåret 2019 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 
7. Ordförandebeslut i brådskande ärende - Fullmakt avseende ombud till årsstämma i 

Göteborgs Stadshus AB 
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	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 228 1425/19
	Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 229 0448/20
	Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020
	Beslut
	Handlingar

	§ 230 0901/19
	Redovisning av uppdrag att svara för samordning av Business Improvement District-initiativ
	Beslut
	Handling

	§ 231 0830/19, 0832/19
	Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för samråd vid hotsituationer och polisanmälan
	Beslut
	Handling

	§ 232 0437/20
	Redovisning av hantering av kommunfullmäktiges fyra uppdrag avseende IT och digitalisering
	Beslut
	Handlingar

	§ 233 0227/19
	Anmälan om mottagna donationer
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 234
	Val av ledamot i Mölndalsåns vattenråd i stället för Daniel Augustsson (C) som avsagt sig
	Beslut
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 235
	Val av ledamot i Säveåns vattenråd i stället för Adam Garnej (C) som avsagt sig
	Beslut
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 236
	Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Catarina Ahlqvist (-)
	Beslut
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 237
	Val av ledamot i Göteborgs Stads Råd för den nationella minoriteten romer i stället för Richard Magito Brun (-).
	Beslut
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 238
	Yrkande från V angående tillfälligt slopande av karensavdraget med anledning av Coronaviruset
	Daniel Bernmar (V) anmäler att yrkandet från V den 10 mars 2020 återtas.
	Handlingar

	§ 239 0986/19
	Redovisning av uppdrag att redovisa vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till
	Beslut
	Handlingar

	§ 240 0530/19
	Information om ansökan om att bli en Unesco Creative City of Literature 2021
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 240 forts
	Omröstning
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 241
	Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig
	Beslut
	Tidigare behandling

	§ 242
	Yrkande från D och S angående tydlig information om risker med kusinäktenskap
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 242 forts
	Huvudvotering
	Protokollsanteckningar
	Reservationer

	§ 243
	Yrkande från V, MP och S angående Sjömanskyrkans framtid
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 244
	Yrkande från D angående Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsynsrapport om Sociala barn- och ungdomsvården
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 244 forts
	Protokollsanteckningar
	Reservationer

	§ 245
	Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående hemtjänsten
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 245 forts
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 246
	Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 246 forts
	Huvudvotering
	Protokollsanteckningar

	§ 247
	Yrkande från D angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario
	Beslut
	Handlingar

	§ 248
	Yrkande från V och MP angående tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer
	Beslut
	Handlingar

	§ 249 1202/19
	Motion av Björn Tidland (SD) om att lägga till programpunkter till Göteborgs Stads 400-årsjubileum
	Beslut
	Handling
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 250 1143/19
	Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att säga upp hyreskontraktet med Kvibergs marknad
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 251 1037/19
	Motion av Åse Victorin (D) om att utreda IT-utbildningen hos pedagoger
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 252 1040/19
	Motion av Åse Victorin (D) om att utveckla och elevers finmotoriska förmåga
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 253 1036/19
	Motion av Åse Victorin (D) om en enhetlig skärmpolicy för förskola och skola
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 254 0717/19
	Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden

	§ 254 forts
	Beslutsgång
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 255 1464/19
	Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 256
	Stadsdirektörens anmälningar
	Beslut

	§ 257
	Anmälningsärenden
	Beslut
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