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§ 454   
Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset 

Beslut 
Informationen antecknas. 

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

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, och Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare 
lämnar en lägesrapport från Smittskydd Västra Götaland. 

Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg, lämnar en lägesrapport från SDN Östra Göteborg 
under följande rubriker: 

• Äldreboenden i Östra Göteborg 
• Vad har hänt? 
• Varför hände det? 
• Geråshus 
• Kviberg 
• Reflektioner för framtiden 
• Samarbete med berörda vårdcentraler 

Anette Johansson lämnar en information under följande rubriker: 

• Lägesbild samverkansavtalet med Västra Götalandsregionen 
• Göteborgs Stads verksamheter 
• Smittspridning – lägesbild per den 19 maj 2020 
• Kohortvård inom vård- och omsorgsboende 
• Uppföljningsfrågor för stadsledningskontoret till respektive stadsdelsförvaltning 

angående kohortvård på vård- och omsorgsboende 
• Uppföljningsfrågor för stadsledningskontoret till respektive stadsdelsförvaltning 

angående upprättande av Covid-19-teami hemtjänsten. 
• Lägesbild egentest för personal Covid-19 
• Målgrupp 
• Aktuellt läge vecka 20 
• Sammanställning av provsvar den 17 maj 2020 
• Privata utförare i Göteborgs Stad 
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§ 455   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 456 0701/20 
Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort år 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avgifter för färdtjänstresor år 2021 i enlighet med trafiknämndens förslag i bilaga 1 
till trafiknämndens handlingar, fastställs. 

2. Avgifter för färdtjänstens månadskort år 2021 i enlighet med trafiknämndens förslag i 
bilaga 1 till trafiknämndens handlingar, fastställs. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2020. 
Yrkande från V och MP den 15 maj 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 15 maj 2020. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från 
V och MP den 15 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Blerta Hotis yrkande 
bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Blerta Hotis yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars yrkande.” 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 136 till kommunfullmäktige 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 5 (69) 
   
   

§ 457 0267/20 
Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - 
återrapportering av uppdrag m.m. 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2020. 
Yrkande från SD den 20 maj 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 20 maj 2020. 
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§ 458 0582/20 
Utdelning i Renströmska fonden 2020 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 april 2020. 
Yrkande från SD den 14 maj 2020. 
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§ 459 0583/20 
Utdelning i stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 april 2020. 
Yrkande från SD den 14 maj 2020. 
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§ 460 0397/19 
Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och 
ledsagarservice - Utredning och förslag till 
förfrågningsunderlag med remissvar  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 augusti 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 319. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
Yrkande från V och MP den 8 maj 2020. 
Yttrande från D den 14 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 9 (69) 
   
   

§ 461 0261/20 
Delårsrapport mars - Staden 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 404. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 
Yrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 maj 2020. 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 
Yrkande från V och MP den 15 maj 2020. 
Yrkande från D den 20 maj 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 20 maj 2020. 
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§ 462 0697/20 
Genomförandebeslut och fastställande av projektbudget för 
Engelbrektslänken - en ny spårvagnslänk  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Genomförandebeslut för Engelbrektslänken – ny spårvägslänk, godkänns i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Projektbudget om 
210 mnkr fastställs samt en utanpåliggande riskreserv om 50 mnkr i 2019 års prisnivå 
avsätts till projektet, under förutsättning att Västra Götalandsregionens 
regionfullmäktige också beslutar enligt punkt 2. 

2. Medel från den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad ianspråktas upp till 
112 mnkr varav stadens del uppgår till 56 mnkr i 2019 års prisnivå för den del av 
projektet som rör spårvägsbanan, under förutsättning att Västra Götalandsregionens 
regionfullmäktige beslutar motsvarande.  

3. Trafiknämnden utses till projektansvarig i vilket det ingår att ansvara för samordning 
och uppföljning av projekt Engelbrektslänken i sin helhet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 405. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2020. 
Yttrande från SD den 28 april 2020. 
Yttrande från D den 20 maj 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar avslag på stadsledningskontorets förslag med hänvisning till 
yttrande från D den 20 maj 2020. 

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

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

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2020. 
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§ 462 forts 
Reservation 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 137 till kommunfullmäktige 
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§ 463 1377/19 
Färdplan Älvstaden version 2020-2021 

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från S, M, L och C den 30 april 2020: 

1. Fastighetsnämnden som ansvarig för stadens totala exploateringsekonomi, 
tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och 
övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingssfären får i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden som har som 
utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. Underskottet som idag är 
prognostiserat till 2 miljarder måste hanteras för att nå en ekonomi i balans. 

2. Samverkansorganisationen för Älvstaden får i uppdrag att komplettera Färdplan 
Älvstaden med tydligare beskrivningar av hur den sociala infrastrukturen ska 
säkerställas samt hur kvaliteten på den yttre gestaltningen och anknytningen till lokal 
kulturhistoria ska stärkas. 

3. Kommunstyrelsen, ihop samverkansorganisationen för Älvstaden och övriga berörda 
nämnder får i uppdrag att inkludera de politiska projekt som beslutats under året 
sedan förra färdplanen, och som hamnar eller eventuellt kommer att hamna i det 
geografiska området som omfattas av Färdplan Älvstaden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 320 och den 6 maj 2020, § 412. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
Yrkande från SD den 9 april 2020. 
Yrkande från D den 6 maj 2020. 
Återremissyrkande från S, M, L, C samt särskilt yttrande från KD den 30 april 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020. 
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§ 463 forts 
Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 9 april 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
S, M, L och C den 30 april 2020 och bifall till tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande 
från S, M, L och C den 30 april 2020 och avslag på yrkande från SD den 9 april 2020, 
yrkande från D den 6 maj 2020 och tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020. 

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

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
S, M, L och C den 30 april 2020 och avslag på tilläggsyrkande från MP och V 
den 15 maj 2020. 

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

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Till berörda genom stadsledningskontoret – Återremiss 
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§ 464 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 17 juni 2020. 

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

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 februari 2020. 
Yrkande från SD den 14 april 2020. 
Yttrande från SD den 25 februari 2020. 
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§ 465 0869/19 
Redovisning av uppdrag att ta fram pilotprojekt för att 
stimulera ett fossilfritt byggande  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

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

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 mars 2020. 
Yrkande från SD den 17 april 2020. 
Yrkande från D den 30 april 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 
Yttrande från S den 20 april 2020. 
Yttrande från V den 21 april 2020. 
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§ 466 0417/20 
Göteborgs Stads måltidspolicy 

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från MP, V, S, M, L och C den 15 maj 2020: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta om förslaget till måltidspolicy enligt 
följande: 
• större tydlighet som omfattar direkta beskrivningar av ambition, ansvar och 

målsättning för Göteborg stads måltidsarbete 
• tydligare koppling till begreppet miljömåltider 
• tydligare målsättningar vad gäller näringsriktighet, hållbarhet och 

brukarperspektiv  
• tydligare fokus på den ekonomiska aspekten, exempelvis hur man kan hålla nere 

kostnaderna med hjälp av minskat matsvinn 
• Under stycket kompetens: Personal ska ha kunskap om hur viktig måltidsmiljön 

är för måltiden.  
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att vid omarbetningen av förslaget till ny 

måltidspolicy inhämta synpunkter från stadsdelsnämnderna, grundskolenämnden, 
förskolenämnden, utbildningsnämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för 
inköp- och upphandling samt stadens pensionärsråd och funktionshinderråd. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 361 och den 6 maj 2020, § 415. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2020. 
Återremissyrkande från MP, V, S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 16 april 2020. 
Yttrande från D den 27 april 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med yrkande från MP, V, S, M, L och C den 15 maj 2020. Vidare 
yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på tilläggsyrkande från SD den 16 april 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 16 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 
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§ 466 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 maj 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 
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§ 467 0336/20 
Redovisning av uppdraget om överföring av lokaler från 
förvaltning till bolag  

Beslut 
Ärendet återremitteras i enlighet med yrkande från S, M, L och C den 30 april 2020: 

1. Återremittera ärendet, Redovisning av uppdrag om överföring av lokaler från förvaltning till 
bolag, till kommunstyrelsen, ihop med berörda nämnder och bolag, för att genomföra en 
djupare analys av en potentiell överföring av förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler 
från lokalnämnden till bolagiserad form.  

2. Uppdraget ska innehålla en fördjupad analys av Stockholms agerande/genomförande av 
flytt och förvaltning av skollokaler i Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Uppdraget 
ska också innehålla en fördjupad konsekvensanalys, främst med fokus på ekonomiska- och 
personalmässiga konsekvenser men även på hur likvärdigheten kan stärkas. Uppdraget ska 
också innehålla analyserade förslag på olika former av förvaltning, med utgångspunkt i de 
två principiella lösningsalternativ som stadsledningskontoret har identifierat.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma efter genomförd utredning för vidare 
ställningstagande. Prioritering av uppdraget får ske med hänsyn till de åtaganden som 
förvaltningen har med anledning av den pågående pandemin.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 364 och den 20 mars 2020, § 416. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2020. 
Återremissyrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 30 april 2020. 
Yrkande från V och MP den 14 maj 2020. 
Yttrande från S den 20 maj 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
återremissyrkande från S, M, L och C den 30 april 2020 i enlighet med yrkande från 
V och MP den 14 maj 2020. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. 

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
S, M, L och C den 30 april 2020. 
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§ 467 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels 
ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 april 2020. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Till berörda genom stadsledningskontoret – Återremiss 
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§ 468   
Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD 
angående att samordna cykelarbetet i Göteborgs Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 6 maj 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafiknämnden som styrande får i uppdrag att, ihop med byggnadsnämnden, park- 
och naturnämnden, fastighetsnämnden, Framtidskoncernen samt andra berörda 
nämnder och bolag att strategiskt samordna det praktiska arbetet med cykelrelaterade 
frågor med utgångspunkt i ”Cykelprogram för en nära storstad” [ISSN 1103-1530]. 
Uppdraget ska inte tolkas som ett direktiv rörande nämndernas prioriteringar i övrigt, 
utan ska ses som ett samordningsuppdrag för att uppnå högre effektivitet. 
Återrapportering av hur nämnder och bolag arbetar med cykelprogrammet ska ske 
inom ordinarie uppföljning med start 2020. 

2. Trafiknämnden samt ovanstående nämnder och bolag får i uppdrag att under 
genomförandet av cykelprogrammet också ta hänsyn till olika typer av cyklar och 
cykelrelaterade innovationer inom mobilitet och mikromobilitet.   

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 419. 

Handlingar 
Yrkande från S, D, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 6 maj 2020. 
Yrkande från SD den 15 maj 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 6 maj 2020 
och avslag på yrkande från SD den 15 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 15 maj 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 
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§ 468 forts   
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 138 till kommunfullmäktige 
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§ 469   
Yrkande från V och MP om utökade sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S och D den 20 maj 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med social resursnämnd 
stötta civilsamhället i att utöka lovaktiviteter för barn och unga under 2020.  

2. 10 miljoner kronor tilldelas idrott- och föreningsnämnden för ändamålet. 
Engångsutökning av ram 2020 sker genom nytt generellt statsbidrag. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 420. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 29 april 2020. 
Yrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD den 20 maj 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 19 maj 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 29 april 2020 och 
tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020 och avslag på yrkande från M, L, C, S och D 
den 20 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, S och D 
den 20 maj 2020 och avslag på tilläggsyrkande från MP och V den 15 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkande från V och MP och yrkande från 
M, L, C, S och D och finner att yrkandet från M, L, C, S och D bifallits. 

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

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

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

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 maj 2020. 

Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 19 maj 2020. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 139 till kommunfullmäktige 
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§ 470   
Yrkande från V och MP angående tryggare 
anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen   

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 maj 2020, § 421. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 29 april 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 5 maj 2020. 
Yttrande från SD den 4 maj 2020. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 29 april 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och S den 5 maj 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 5 maj 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 maj 2020.  
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§ 471   
Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 augusti 2020. 

Handlingar 
Yrkande från V, S och D den 12 maj 2020. 
Tilläggsyrkande från D den 20 maj 2020. 
Yttrande från MP den 19 maj 2020. 
Yttrande från V den 20 maj 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet 
den 19 augusti 2020. 

Jessica Blixt (D) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet den 3 juni 2020. 

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och 
Jörgen Fogelklou (SD) 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. 

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

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2020. 
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§ 471 forts  
Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Bordläggningen skedde i strid mot ”Kommunstyrelsens överenskomna arbetssätt” där det 
står att ”Bordläggning av ett ärende tillåts reservationslöst en gång och till nästkommande 
sammanträde. Vid mer än en bordläggning kan det godkännas om det finns skäl.” 

Då Jessica Blixt (D) yrkade bordläggning till nästa KS-möte så borde det alltså 
reservationslöst ha tillstyrks av Kommunstyrelsen. Att ärendet istället bordlades till efter 
sommaren kan, förutom att det strider mot överenskommelsen, uppfattas som att man vill 
få bort en frågeställning från Kommunstyrelsens dagordning, vilket sammantaget skapar 
frågetecken kring förtroendet för hur Kommunstyrelsen sköts. 

Vi ser stor risk för att en bordläggning till efter sommaren i praktiken kommer innebära 
att det inte kommer finnas tillräckligt med tid att avveckla det aktiva skolvalet till nästa 
läsårs skolvals period, som äger rum mellan 15 november och 15 december. 
Förvaltningen börjar att informera om skolvalet redan tidigt på höstterminen och 
avvecklingen av det aktiva skolvalet kommer påverka tidsplanen och hur detta ska 
kommuniceras internt och externt. Alliansens och Socialdemokraternas långa 
bordläggning leder till att varken förvaltning eller vårdnadshavare kommer kunna få 
tydlig information i tid, vilket kommer göra att nästa skolval med största sannolikhet 
kommer behandlas som ett aktivt skolval, där eleverna återigen kommer behöva betala 
priset i form av avsaknad av förutsägbarhet, trygghet och barnets bästa.  

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Vänsterpartiet reserverar sig mot att bordlägga yrkandet om aktivt skolval till efter 
sommaren. Enligt den överenskomna arbetsordningen i Kommunstyrelsen kan 
bordläggning reservationslöst ske till nästkommande möte, i detta fall den 3 juni. 
Yrkandet om att avveckla aktivt skolval behöver hanteras av Kommunfullmäktige innan 
sommaren, för att Grundskolenämnden ska hinna verkställa beslut innan nästa omgång av 
skolplaceringar börjar i höst. Beslut om att avveckla aktivt skolval är inte beroende av 
Grundskolenämndens pågående utredning om olämpliga skolplaceringar.  
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§ 471 forts  
 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig beslutet reserverar sig mot beslutet enligt följande:  

Bordläggningen skedde i strid mot ”Kommunstyrelsens arbetsordning” där det står att 
”Bordläggning av ett ärende tillåts reservationslöst en gång och till nästkommande 
sammanträde. Vid mer än en bordläggning kan det godkännas om det finns skäl.” 

Det fanns ett yrkade om bordläggning till nästa KS-möte som borde reservationslöst ha 
tillstyrks av Kommunstyrelsen. Att ärendet istället bordlades till efter sommaren kan, 
förutom att det strider mot överenskommelsen, uppfattas som att man vill få bort en 
frågeställning från Kommunstyrelsens dagordning, vilket sammantaget skapar 
frågetecken kring förtroendet för hur Kommunstyrelsen sköts. 

Vi ser stor risk för att en bordläggning till efter sommaren i praktiken kommer innebära 
att det inte kommer finnas tillräckligt med tid att avveckla det aktiva skolvalet till nästa 
läsårs skolvals period, som äger rum mellan 15 november och 15 december. 
Förvaltningen börjar att informera om skolvalet redan tidigt på höstterminen och 
avvecklingen av det aktiva skolvalet kommer påverka tidsplanen och hur detta ska 
kommuniceras internt och externt. Alliansens och Socialdemokraternas långa 
bordläggning leder till att varken förvaltning eller vårdnadshavare kommer kunna få 
tydlig information i tid, vilket kommer göra att nästa skolval med största sannolikhet 
kommer behandlas som ett aktivt skolval, där eleverna återigen kommer behöva betala 
priset i form av avsaknad av förutsägbarhet, trygghet och barnets bästa. 
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§ 472   
Yrkande från SD angående tillfällig arbetsordning i 
kommunfullmäktige under covid-19 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 11 maj 2020. 
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§ 473   
Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående 
småskaliga och lokala odlingsinitiativ 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handling 
Yrkande från M, L, C, S, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 13 maj 2020. 
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§ 474 0804/20 
Framställan från park- och naturnämnden om utökad 
budgetram för ökade driftskostnader för nya skötselytor och 
anläggningar från 2020  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Park- och naturnämndens framställan om utökad budgetram för ökade driftskostnader 
för nya skötselytor och anläggningar för 2020, avslås. 

2. Park- och naturnämndens framställan om utökad budgetram för 2021 och framåt för 
ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar hänskjuts till 
budgetberedning 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2020. 
Yrkande från MP och V den 15 maj 2020. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
yrkande från MP och V den 15 maj 2020. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 15 maj 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Park- och naturnämnden 
Budgetberedningen 
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§ 475 0632/19 
Remittering av Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga 
Göteborg 2021-2024  

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

Underlag till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024, i enlighet med 
bilaga tre till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden, nämnden för konsument- 
och medborgarservice, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna Angered och Centrum, 
Förvaltnings AB Framtiden, Boplats Göteborg AB, idrott- och föreningsnämnden, 
Göteborgs Stads HBTQ-råd och till Göteborgs Stads Pensionärsråd med begäran om 
yttrande senast 2020-08-31. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2020. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 15 maj 2020. 
Återremissyrkande från SD den 12 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
SD den 12 maj 2020. 

Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V och MP den 15 maj 2020 samt 
avslag på återremissyrkande från SD den 12 maj 2020. 

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1).  

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag 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. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 
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§ 476   
Yrkande från SD angående hemställan till 
Finansdepartementet om att undanta hälso- och 
sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under 
Covid-19-pandemin  

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 453. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 6 maj 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 20 maj 2020. 

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

Jonas Attenius (S) yrkar avslag på yrkande från SD den 6 maj 2020 med 
hänvisning till yttrandet från S, M, L, C och KD den 20 maj 2020. 

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

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

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

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

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 20 maj 2020. 
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§ 476 forts  
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 477 0501/20 
Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden om 
överföring av investeringsmedel 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden avseende överföring av investeringsmedel 
om 85 000 tkr avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 423. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Idrotts- och föreningsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (69) 
   
   

§ 478 1257/18 
Redovisning av uppdrag att granska hur Göteborgs Stad 
arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag och beslutssatserna 1 och 2 i yrkande från D och S 
samt tilläggsyrkande från MP och V: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda och belysa sambanden mellan 
hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering extremism och 
gängkriminalitet i enlighet med Amandakommissionens rekommendationer.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med hur rekommendationen kring 
behovet av utveckling av arbetet med ledningssystemet för systematiska 
kvalitetsarbetet inom ärenden som kopplas till hedersrelaterat våld och förtyck har 
omhändertagits.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma i budgetberedningen med 
beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan brukarnära 
verksamhet som behövs för att kunna genomföra de rekommendationer som lämnas i 
denna rapport 

4. Rapportens rekommendationer inarbetas i den uppdaterade versionen av Göteborg 
Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

5. Amanda-kommissionens rapport med slutsatser och rekommendationer, i enlighet 
med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

6. Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen, 2018-05-16 § 460 p5, att tillsätta och 
samordna en ”Amandakommission” i syftet att säkerställa att Göteborgs Stad i 
framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat förtryck förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 424. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2020. 
Yrkande från SD den 30 april 2020. 
Yrkande från D och S den 15 maj 2020. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 29 april 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 4 maj 2020. 
Yttrande från D den 5 maj 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (69) 
   
   

§ 478 forts 
Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, beslutssatserna 1-2 i 
yrkande från D och S den 15 maj 2020 och tilläggsyrkande från MP och V den 29 april 2020. 

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

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 29 april 2020 samt avslag på yrkande från SD den 30 april 2020 och yrkande 
från D och S den 15 maj 2020. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från D och S den 15 maj 2020 och 
tilläggsyrkande från MP och V den 29 april 2020 samt avslag på yrkande från SD 
den 30 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på stadsledningskontorets 
förslag och Jörgen Fogelklous yrkande och finner att stadsledningskontorets förslag 
bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag och Nej 
för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 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).  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på beslutssatserna 
1-2 i yrkande från D och S och finner att de bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från MP och V. 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 4 maj 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 maj 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (69) 
   
   

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (69) 
   
   

§ 479   
Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa 
Sorvoja (D) som avsagt sig 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 februari 2020, § 82, den 26 februari 2020, § 141, den 11 mars 2020, 
§ 184, den 25 mars 2020, § 24, den 15 april 2020 § 345 och den 6 maj 2020, § 427. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (69) 
   
   

§ 480   
Yrkande från D och S angående förutsättning för flytt av 
skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 431. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 19 maj 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 
Yttrande från V och MP den 20 maj 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (69) 
   
   

§ 481   
Yrkande från SD angående framtidsutsikter för 
skateboardrampen vid frihamnen 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 433. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 22 april 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (69) 
   
   

§ 482   
Yrkande från D angående förhållanden inom 
myndighetsutövning barn och unga i staden  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 432. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 april 2020.  
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 maj 2020. 
Yttrande från SD den 28 april 2020.  
Yttrande från V och MP den 29 april 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (69) 
   
   

§ 483   
Yrkande från SD angående värdighetsgarantier inom 
hemtjänst i samband med omsorgstagares bortgång under 
covid19-krisen 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 437. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 27 april 2020. 
Yttrande från S, M, L, C och KD den 20 maj 2020. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD med hänvisning till 
yttrandet från S, M, L, C och KD den 20 maj 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 yrkande 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 S, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 20 maj 2020. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (69) 
   
   

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (69) 
   
   

§ 484   
Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående 
utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och 
ökad arbetslöshet i Göteborg 

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

1. Hemställa till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att förbereda och 
möjliggöra utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och en ökad 
arbetslöshet i Göteborg. 

2. Hemställa till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att genomföra 
distans- och introduktionsutbildningar i närtid för att säkra personal inom välfärden. 

3. Hemställa till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att tillsammans med 
Göteborgsregionen (GR) skapa förutsättningar och växla upp insatser för omställning 
samt se över det gemensamma utbildningsutbudet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 440. 

Handlingar 
Yrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 29 april 2020.  
Yttrande från SD den 30 april 2020. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 april 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (69) 
   
   

§ 485   
Yrkande från SD angående stryk nyanländas förtur över 
svenska elever vid skolval i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 11 maj 2020. 
Yttrande från S den 20 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (69) 
   
   

§ 486   
Yrkande från MP och V angående kommunens krisberedskap 
för livsmedelsförsörjning  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 12 maj 2020. 
Yttrande från S den 20 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (69) 
   
   

§ 487   
Yrkande från SD angående akuta insatser till elever som 
tvingas överklaga för att gå kvar i egna skolan 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 8 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (69) 
   
   

§ 488   
Yrkande från D angående skyddsåtgärder för 
skärgårdsbefolkningen  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Handlingar 
Yrkande från D den 20 maj 2020. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 19 maj 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och Jörgen Fogelklou (SD) 
yrkar bifall till yrkande från D den 20 maj 2020. 

Blerta Hoti (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från D den 20 maj 2020 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och S den 19 maj 2020. 

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (6). 

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 19 maj 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (69) 
   
   

§ 489   
Yrkande från SD angående säkerställ fungerande 
skolverksamhet på öarna i skärgården 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handling 
Yrkande från SD den 8 maj 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (69) 
   
   

§ 490 1330/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) 
om att redovisa statistik beträffande studieresultat för 
ensamkommande i Göteborgs Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 

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

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 15 maj 2020 om att 
avstyrka motionen. 

Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildnings yttrande. 

Jessica Blixt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1).  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (69) 
   
   

§ 490 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 15 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 140 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (69) 
   
   

§ 491 1326/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra reglerna för 
uthyrning av kommunala hyresrätter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Jörgen Fogelklou väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 mars 2020. 
Yttrande från S den 20 maj 2020. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till 
fastighetsnämndens yttrande. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 141 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (69) 
   
   

§ 492 1255/19 
Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal 
medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och 
bolag 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2019. 
Yrkande från D den 15 maj 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (69) 
   
   

§ 493 1361/19 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 april 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 maj 2020. 
Yrkande från MP och V den 14 maj 2020. 
Yrkande från SD den 13 maj 2020. 
Yttrande från D den 19 maj 2020. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (69) 
   
   

§ 494 1362/19 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära 
relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2020. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2020. 
Yrkande från SD den 13 maj 2020. 
Yrkande från MP, V och S den 15 maj 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 14 maj 2020. 
Yttrande från D den 15 maj 2020. 
 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (69) 
   
   

§ 495 1395/19 
Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda kostnader och 
verksamhetspåverkan samt underlätta för Göteborgs Stads 
anställda att lämna blod på arbetstid 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Jörgen Fogelklou väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2020. 
Yttrande från M, L, C och KD den 11 maj 2020. 

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

Emmyly Bönfors (C) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från 
M, L, C och KD den 11 maj 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1).  

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (69) 
   
   

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 11 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 142 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (69) 
   
   

§ 496 1094/19 
Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla 
valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Daniel Bernmar väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 390.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 mars 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 17 april 2020. 
Yrkande från V och MP den 15 maj 2020. 
Yttrande från SD den 20 april 2020. 
Yttrande från D den 14 maj 2020. 
Yttrande från MP den 15 maj 2020. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 17 april 2020 om 
att avstyrka motionen. 

Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP om att tillstyrka motionen samt 
avslag på yrkande från M, L och C den 17 april 2020. 

Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från D 
den 14 maj 2020. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (69) 
   
   

§ 496 forts 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 april 2020.  

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

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

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 143 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (69) 
   
   

§ 497 1331/19 
Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och 
Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för 
anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 442. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 mars 2020. 
Yrkande från S den 20 maj 2020. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (69) 
   
   

§ 498 0459/20 
Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Modernare 
byggregler SOU 2019:68 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över slutbetänkandet Modernare byggregler (SOU 2019:68), i enlighet med 
bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 144 till Finansdepartementet 
Byggnadsnämnden 
Lokalnämnden 
Förvaltnings AB Framtiden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (69) 
   
   

§ 499 0600/20 
Remiss från Justitiedepartementet - Utökade kontroll- och 
stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende 
skyddstillsynsdömda enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Justitiedepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2020. 
Tilläggsyrkande från SD den 12 maj 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 12 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från SD den 12 maj 2020. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1).  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (69) 
   
   

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 145 till Justitiedepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (69) 
   
   

§ 500 0615/20 
Remiss från Kulturdepartementet - Institutet för språk och 
folkminnens rapport Språkcentrum för nationella 
minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande gällande Institutet för språk och folkminnens rapport ”Språkcentrum nationella 
minoritetsspråk” i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 
översänds till Kulturdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 146 till Kulturdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (69) 
   
   

§ 501 0695/20 
Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad 
organisation för lokal statlig service – delredovisning 
avseende lämpliga platser 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av promemorian, En utvecklad organisation för lokal statlig 
service- delredovisning avseende lämpliga platser i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 mars 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 147 till Finansdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (69) 
   
   

§ 502 0538/20 
Remiss från Finansdepartementet - Långtidsutredningen 
2019, Huvudbetänkande (SOU 2019:65) 

Beslut 
Yttrande från M, L, C och KD, yttrande från S samt yttrande från V gällande 
Finansdepartementet remiss – Långtidsutredningen 2019, Huvudbetänkande 
(SOU 2019:65) översänds till Finansdepartementet.  

Handlingar 
Yttrande från M, L, C och KD den 19 maj 2020. 
Yttrande från S den 6 maj 2020. 
Yttrande från V den 19 maj 2020. 

Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) antecknar följande till protokollet: Miljöpartiet Göteborg avser att 
sända in sitt yttrande direkt till utredningen innan deadline den 25 maj 2020. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 19 maj 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 148 till Finansdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (69) 
   
   

§ 503   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (69) 
   
   

§ 504    
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

1. 0072/20 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/20 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0081/20 - Uppföljning av finanspolicy, kortpolicy samt stiftelsernas 

kapitalförvaltning 
4. 0726/20 - Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i internationella 

organisationer 
5. 0310/19 - Utredning om sverigefinskt kultur- och informationscenter 
6. 0847/20 - Statistiköversikt IFO-FH 2019 
7. 0656/20 - Visselblåsarfunktionen anmälningsärenden 2020 
8. 0016/20 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
9. 1440/19 Förslag till omprövning av ställningstagande avseende kaféverksamhet i Kv 

Högvakten  
10. Extra månadsuppföljning april 2020 
11. Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2020 - 2023 - Stadsledningskontoret 

överlämnar underlag till det politiska budgetarbetet inför Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i november 2020 
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