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Tid: 09:30–11:35  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 334-378 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), via Teams: Blerta Hoti (S), jäv  
§ 344, Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), jäv § 341,  Hampus  
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Via Teams: Jenny Broman (V), § 341 och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), § 344 

Övriga ersättare 
Via Teams: Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), 
Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (D) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Lina Isaksson, via Teams: Christina Hofmann, Mathias Sköld 
 
Via Teams, §§ 334-335: Jonas Kinnander, Magnus Sigfússon, Erica Farberger, Johannes 
Hulter, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, 
Klara Holmin, Anna-Klara Behlin, Johan Svensson, Alice Vernersson, Carina Bulic, 
Yvonne Lundberg, Veronica Öjeskär, Martin Jordö, Susanne Wirdemo, Jonas Berg, Jeta 
Ibishi, Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granquist, Fredrik Lundgren, Sara Morshedi, 
Emma Rylander, Emma Dolderer, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, Erik 
Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Miriam Lilja, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy 
Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Eva-Lena Torudd, Henrik Levin 
 
Via Teams, §§ 336-378: Christina Terfors, Josef Akar, Ruben Malmström, Gustav Öberg, 
Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, Anna-Klara Behlin, Johan 
Svensson, Alice Vernersson, Rasmus Loberg, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Veronica 
Öjeskär, Martin Jordö, Susanne Wirdemo, Jonas Berg, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Jasmin 
Usta, Birgitta Granquist, Sara Morshedi, Emma Rylander, Abraham Staifo, Emma 
Dolderer, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, 
Miriam Lilja, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina 
Svensson 
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Anslag om justering av paragraf 346 2021-05-05. 
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§ 334   
Information om klimatanpassningsarbetet   

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Henrik Levin lämnar en inledande information. 

Eva-Lena Torudd lämnar en information under följande rubriker: 

• Historiska Göteborg – från barriär mot danskarna till barriär mot havet 
• Stadens arbete med klimatanpassning och att förebygga klimatförändringar 
• Förväntade klimatutmaningar 
• Extremt väder, på agendan 
• Göteborgs främsta utmaningar med klimatanpassning 
• Klimatanpassningsplan 
• Hur långt har Göteborg kommit i klimatanpassningsarbetet? 
• Göteborgsregionens klimatanpassningsnätverk 
• Uppdrag och ansvar 

- Stadsledningskontorets uppdrag 
- Sammanfattning av reglementen, ägardirektiv och uppdrag för 

översvämningsåtgärder 
• Styrande dokument 

- Miljö- och klimatprogrammet 
- Syfte med planen 

• Vid nybyggnation placeras byggnaden på rätt nivå utifrån höjda havs- och 
vattendragsnivåer samt översvämningsrisker 

• Prioriterade utmaningar – högvattenskyddet, skyfallshantering samt portar vid havet 
vid Göta och Nordre älvs mynning samt vid Stora ån vid Välenviken 
- Kommunövergripande samarbete påverkar högvattenskyddet 
- Pågående genomförande projekt – Packhuskajen 

• Klimatanpassning – ekonomiska förutsättningar 
• Vad händer om Göteborg inte klimatanpassar mot översvämningsrisker? 
• Scenarier utan högvattenskydd 
• Klimatanpassning kostsamt men ännu dyrare att låta bli 
• Planerade ärenden i kommunstyrelsen 2021 
• Utmaningar på nationell nivå 
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§ 335   
Information om ny organisation för stadsutveckling 2023  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Mats Odhagen lämnar en information under följande rubriker: 

• Bakgrund 
• Tidigare översyn – en översikt 
• Berörda verksamheter 
• Den tidigare utredningens förslag 
• Det aktuella uppdraget 

- Kommunstyrelsen 2021-02-10 § 103 
- Syfte, utförande och tidplan 
- Övergripande struktur för arbetet 
- Fokusområden för uppdatering/komplettering 
- Utgångspunkter i processer och gränssnitt 
- Berörda nämnder och bolagsstyrelser 
- Angränsande uppdrag 
- Projektorganisation i uppdragets första del 
- Politisk referensgrupp 
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§ 336   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Karin Pleijel (MP) anmäler jäv under punkt 2.1.4 på föredragningslistan, Hemställan från 
Business Region Göteborg AB avseende reviderad modell för ägarstyrning i 
minoritetsägda bolag. 

Blerta Hoti (S) anmäler jäv under punkt 2.1.7 på föredragningslistan, Utdelning ur 
stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond. 
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§ 337 0251/21 
Delårsrapport mars 2021 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Enligt beslutssats 2-5 i stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att vid kommande 
revidering av Göteborgs Stads Leasing AB:s ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering 
AB:s ägardirektiv och trafiknämndens reglemente analysera om dessa kan justeras så att 
de starkare stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta enligt beskrivning i avsnitt 4.1.3.1 
(diarienummer 0707/20).  

2. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget om ändring av 
riktlinjer för negativa avvikelser under Covid19-krisen i regler för ekonomisk planering, 
budget och uppföljning enligt beskrivning i avsnitt 4.1.3.1 (diarienummer 0754/20 punkt 
2 och 3). 

3. Uppdraget till stadsledningskontoret om uppföljning av nämnders driftbudgetar enligt 
beskrivningen i avsnitt 4.1.4.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0813/20 punkt 1 och 2).  

4. Uppdraget till stadsledningskontoret att återkomma med en redovisning av hur det nära 
ledarskapet har säkerställts vid sjukfrånvaro och ökad belastning under pandemin enligt 
beskrivningen i avsnitt 4.1.4.1 förklaras fullgjort (diarienummer 1541/20).  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 291 (beslutssats 2-5 i stadsledningskontorets förslag). 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2021. 
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§ 338 0261/21 
Delårsrapport mars - Staden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2021. 
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§ 339 0495/21 
Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - 
förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 
Yrkande från MP, V och S den 30 april 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
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§ 340 1079/20 
Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads 
Parkerings AB  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020, reviderat den 12 mars 2021. 
Yrkande från V, MP och S den 30 april 2021. 
Yrkande från D den 28 april 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
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§ 341 1665/20 
Hemställan från Business Region Göteborg AB avseende 
reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2021. 
Yrkande från S den 30 april 2021. 

Protokollsanteckning 
Karin Pleijel (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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§ 342 1689/20 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för 
samordning och samverkan mellan program  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2021. 
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§ 343 1377/20 
Antagande av detaljplan för Universitetet vid 
Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg, 
upprättad den 2019-05-21 och reviderad den 2020-09-24, antas. 

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 28 januari 2021, § 9. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2020, reviderat den 21 april 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
Återremissyrkande från S den 5 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från S den 5 maj 2021 och i andra hand bifall till yrkande från SD den 3 maj 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från S  
den 5 maj 2021. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 3 maj 2021 och 
återremissyrkande från S den 5 maj 2021. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Daniel 
Bernmars m.fl. yrkande om att bifalla stadsledningskontorets förslag bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande yrkandet från D i byggnadsnämnden 
från den 20 april 2021. 
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§ 343 forts 
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 78 till kommunfullmäktige 
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§ 344 0526/21 
Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Tillgänglig avkastning ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2021 fördelas enligt 
utdelningsstyrelsens förslag. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 
Yrkande från SD den 30 april 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 30 april 2021. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 30 april 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Blerta Hoti (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 79 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (57) 
   
   

§ 345 1524/20 
Begäran om förnyat ställningstagande avseende Stiftelsen 
Carlanderska Sjukhusets stadgar  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, D och S den 30 april 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nedanstående skrivning översänds till 
Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset som kommunfullmäktiges yttrande: 

”Kommunfullmäktiges inställning är med anledning av de nya omständigheterna att 
ändringsförbehållet i § 16 i Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar inte bör 
upphävas.” 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 
Yrkande från M, L, C, D och S samt särskilt yttrande från KD den 30 april 2021. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 80 till kommunfullmäktige 
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§ 346 0125/20 
Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för 
förtroendevalda för år 2021 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2021 som varar upp till fyra 
timmar fastställs till 870 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar fastställs 
förrättningsarvodet till 1 405 kronor. För förrättning upp till 30 minuter fastställs 
arvodet till 225 kronor. Beloppet 1 405 kronor gäller också för deltagande i 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

2. Grundarvodet för år 2021 fastställs till 68 870 kronor. 
3. Arvodet för heltidsarvoderad förtroendevald för år 2021 fastställs till 68 870 kronor 

per månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 89 165 kronor per 
månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 84 510 kronor 
per månad. 

4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst för år 2021 fastställs till 400 kronor 
per timma. 

5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs från och med 2021 års ordinarie 
bolagsstämma. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads nämnder får i uppdrag att betala ut fasta arvoden samt 
förrättningsarvoden retroaktivt från och med den 1 januari 2021.  

2. Göteborgs Stads bolag får i uppdrag att betala ut årsarvoden samt förrättningsarvoden 
retroaktivt från och med 2021 års ordinarie bolagsstämma.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 april 2021. 
Yrkande från V och MP den 5 maj 2021. 
Yttrande från S den 4 maj 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 5 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från V och MP den 5 maj 2021. 
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§ 346 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 maj 2021. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag  
Styrande dokument 
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§ 347 1547/20 
Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L och C den 21 april 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. Tillskjuta processen kring den uppdaterade versionen av Göteborgs Stads riktlinje för 
gemensam byggprocess (GBP) till den nyligen beslutade 
facknämndsöversynen/omorganisationen, så att GBP hanteras och utformas i enlighet 
med de eventuella förändringar som sker där – och som kan påverka GBP.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 292. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 21 april 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 29 april 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP och V den 29 april 2021 och 
tilläggsyrkande från M, L och C den 21 april 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L och C  
den 21 april 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på tilläggsyrkande från  
MP och V den 29 april 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från M, L och C. 

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från  
MP och V och finner att det avslagits. 
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§ 347 forts 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 81 till kommunfullmäktige 
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§ 348 0488/21 
Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs 
med Fattighusån och Stora Hamnkanalen  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordlägg still sammanträdet den 19 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 297. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2021. 
Yrkande från SD den 16 april 2021. 
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§ 349 0567/20 
Återrapportering av reviderat investeringsbeslut och 
lägesrapportering för genomförande av detaljplan för 
blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastighetsnämndens återrapportering efter utförd genomförandestudie samt 
nulägesrapportering avseende utbyggnad för halvön i enligt med vad som beskrivs i 
detta tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Tillförande av en riskreserv avseende utbyggnad av allmän plats om 110 mnkr, med 
en reviderad projektbudget till 2 130 mnkr (2017 års prisnivå) godkänns. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 
återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på respektive part, främst 
avseende fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-07 §7 till fastighetsnämnden att återkomma 
till kommunfullmäktige med ett reviderat investeringsbeslut i samband med att 
genomförandestudien (GFS) är utförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av 
allmän plats har säkerställts ytterligare, förklaras fullgjort. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 10 till Älvstranden Utveckling AB och 
fastighetsnämnden att tillsammans med övriga berörda rapportera alla eventuella 
avvikelser i projektet skyndsamt tillbaka till kommunstyrelsen, främst ekonomiska 
avvikelser, med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), 
förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, 298. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2021. 
Yttrande från SD den 16 april 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 82 till kommunfullmäktige 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (57) 
   
   

§ 350 1396/17 
Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på 
kommunstyrelsens återremiss avseende remittering gällande 
en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring 
personalförmåner 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 242 och den 21 april 2021, § 301. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 januari 2021. 
Yrkande från S, V och MP den 30 april 2021. 
Yrkande från D den 3 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (57) 
   
   

§ 351 0306/21 
Ansvar för stadens Leader-medlemskap  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads samtliga Leader-medlemskap förlängs under perioden 2021-2023. 
2. Nämnden för konsument- och medborgarservice tilldelas huvudansvaret för stadens 

samtliga Leader-medlemskap. 
3. Socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och socialnämnd Sydväst tilldelas 

ansvar för finansieringen av Leader-medlemskap i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 306. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2021. 
Yrkande från D den 16 april 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 21 april 2021. 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S), Emmyly Bönfors (C) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från D den 16 april 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 16 april 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Blerta Hotis m.fl. yrkande 
bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 21 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 83 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (57) 
   
   

§ 352   
Yrkande från MP och V angående förorenad luft på 
förskolegårdar 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 307. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 14 april 2021. 
Yrkande från D den 3 maj 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 5 maj 2021. 
Yttrande från S den 5 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (57) 
   
   

§ 353   
Yrkande från D angående utredning av Operalänken  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 308. 

Handling 
Yrkande från D den 14 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (57) 
   
   

§ 354   
Yrkande från V och MP angående kompensation för 
elitklubbarna i pandemitider 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 28 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (57) 
   
   

§ 355 0634/21 
Fastighetsnämndens begäran om anstånd med att 
återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt 
väger upp det prognostiserade underskottet i 
Skeppsbroplanen  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2021. 
Yrkande från M, S, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 maj 2021. 
Yttrande från SD den 3 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (57) 
   
   

§ 356 1293/20 
Redovisning av uppdrag gällande fortsatt 
anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i 
stadens bolag  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 april 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (57) 
   
   

§ 357 0652/21 
Redovisning av uppdrag att genomföra åtgärder för att 
förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med 
begränsningsförordningen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2021. 
Yrkande från D den 28 april 2021. 
Yrkande från MP och V den 30 april 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 3 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 3 maj 2021. 
Yttrande från SD den 3 maj 2021. 
Yttrande från V den 4 maj 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (57) 
   
   

§ 358   
Val av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd istället 
för Jan Jörnmark (D) som avsagt sig 

Beslut 
Till ny ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd istället för Jan Jörnmark (D) för tiden 
till och med 2022 utses Per Holm (D). 

Protokollsutdrag skickas till 
Per Holm 
Göteborgs Stads sverigefinska råd 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (57) 
   
   

§ 359 0350/21 
Redovisning av uppdrag att bereda initiativärendet avseende 
de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 § 108 till stadsledningskontorets att bereda 
initiativärendet avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 309. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2021. 
Yrkande från SD den 15 april 2021. 
Tilläggsyrkande från D och S den 4 maj 2021. 
Yttrande från V och MP den 16 april 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 15 april 2021 
och i andra hand bifall till tilläggsyrkande från D och S den 4 maj 2021. 

Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D och S den 4 maj 2021. Vidare yrkar Marina Johansson (S) 
avslag på yrkande från SD den 15 april 2021. 

Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 15 april 2021 och 
tilläggsyrkande från D och S den 4 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från  
D och S och finner att Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets 
förslag bifallits.  

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (57) 
   
   

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

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

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar följande till protokollet: Nämnden för 
funktionsstöd arbetar redan med en redovisning om hur nämnden arbetar för att motverka 
fusk med assistansersättning efter ett nämndbeslut i januari. Nämnden har fått en 
delredovisning och får den slutgiltiga redovisningen i augusti. Frågan är redan lyft och vi 
ser inte behovet av att kommunstyrelsen ska påbörja en ny redovisning, när det redan 
pågår ett arbete i den berörda nämnden. 

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 16 april 2021. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (57) 
   
   

§ 360 0999/20 
Redovisning av uppdrag att utreda och belysa sambanden 
mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, 
radikalisering extremism och gängkriminalitet i enlighet med 
Amandakommissionens rekommendationer  

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

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-02-05 § 478 till stadsledningskontoret att utreda 
och belysa sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering 
extremism och gängkriminalitet i enlighet med Amandakommissionens 
rekommendationer, förklaras fullgjort.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på hur stadens 
befintliga planer mot hedersrelaterat våld och förtryck kan revideras för att inkludera 
de brister som Amandakommissionen funnit. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att med utredningen som bas specifikt redovisa 
förekomsten av tvångsäktenskap i staden och vilka preventiva insatser som pågår.   

4. Kommunstyrelsen hemställer till utbildningsnämnden, grundskolenämnden och 
socialnämnderna att i samverkan kraftsamla och genomföra riktade aktioner mot 
tvångsäktenskap, könsstympning och uppfostringsresor inför sommarlovet och andra 
längre ledigheter.   

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 313. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 15 april 2021. 
Tilläggsyrkande från D och S den 21 april 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 30 april 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, D och S samt särskilt yttrande från KD den 5 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 21 april 2021. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (57) 
   
   

§ 360 forts 
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 30 april 2021 och avslag på tilläggsyrkande från SD den 15 april 2021, 
tilläggsyrkande från D och S den 21 april 2021 samt tilläggsyrkande från  
M, L, C, D och S den 5 maj 2021. 

Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag, tilläggsyrkande från D och S den 21 april 2021 och tilläggsyrkande  
från M, L, C, D och S den 5 maj 2021. Vidare yrkar Marina Johansson (S) avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 15 april 2021 och tilläggsyrkande från MP och V  
den 30 april 2021. 

Axel Darvik (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
M, L, C, D och S den 5 maj 2021 samt avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 15 april 2021, tilläggsyrkande från D och S den 21 april 2021 och tilläggsyrkande 
från MP och V den 30 april 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande 
från SD den 15 april 2021, tilläggsyrkande från D och S den 21 april 2021 och 
tilläggsyrkande från M, L, C, D och S den 5 maj 2021 samt avslag på tilläggsyrkande från 
MP och V den 30 april 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla Marina Johanssons m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (57) 
   
   

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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). 

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

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (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). 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 21 april 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Utbildningsnämnden 
Grundskolenämnden 
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (57) 
   
   

§ 361 0604/20 
Redovisning av uppdrag gällande hur stadens arbete med 
funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 258 och den 21 april 2021, § 315. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2021. 
Yrkande från S den 16 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (57) 
   
   

§ 362 0479/21 
Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens 
lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner 

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

1. Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders 
lokalbehovsplaner, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
remitteras till fastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, förskolenämnden, 
grundskolenämnden, Göteborg Energi AB, Higab AB, idrotts- och 
föreningsnämnden, kulturnämnden, lokalnämnden, miljö-och klimatnämnden, park- 
och naturnämnden, nämnden för funktionsstöd, socialnämnderna, äldre samt vård- 
och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och 
Älvstranden Utveckling AB, med begäran om yttrande senast 2021-06-30 eller tre 
månader efter att kommunstyrelsen har fattat beslut om remittering.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att under rubriken Nämndens lokalbehovsanalys i 
Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders 
lokalbehovsplaner  inkludera en redovisning om hur nämnderna kan effektivisera sitt 
lokalbehov ur ett hela staden perspektiv. I redovisningen ska det framgå hur nämnder 
planerar för att konvertera lokaler som inte används eller lämpar sig för annan 
verksamhet än den egna nämndens. I redovisningen ska det även framgå en 
övergripande analys på hur olika nämnder samverkar för att effektivisera 
lokalbehovet i staden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 261 och den 21 april 2021, § 316. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 3 maj 2021. 
Yttrande från S den 5 maj 2021. 
Yttrande från SD den 26 mars 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L och C den 3 maj 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från M, L och C den 3 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från M, L och C den 3 maj 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (57) 
   
   

§ 362 forts 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) antecknar följande till protokollet: Ordföranden valde att ställa 
proposition så som att yrkandet rubricerat som ” Tilläggsyrkande angående – Remittering 
av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders 
lokalbehovsplaner" ska hanteras som ett tilläggsyrkande och därför hanteras i en 
sidoproposition. Jag menar att detta yrkande är att se som ett återremissyrkande och ska 
ställa mot ärendets avgörande vid sammanträdet. Jag menar att ett yrkande ska hanteras 
enligt dess materiella förutsättningarna och inte utifrån rubricering av förslagsställaren. 
Samma sak har inträffat tidigare och riskerar, dragen till sin spets att ställa förvaltning 
och demokratin ur spel. Tyvärr fick min invändning inget gehör vid sammanträdet.   

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 mars 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 maj 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (57) 
   
   

§ 363 1308/20, 1312/20 
Redovisning av uppdrag om kartläggning och bekämpning av 
klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med 
rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet   

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram och genomföra utbildningsinsatser om 
släktbaserade kriminella nätverk, annan organiserad brottslighet och klanstrukturer 
för utvalda och relevanta personalgrupper i staden. Särskilt fokus ska ligga på hur 
släktbaserade kriminella nätverk påverkar politiskt beslutsfattande och 
myndighetsövning. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med socialförvaltning Centrum 
och rättsvårdande myndigheter, skapa en lägesbild av släktbaserade kriminella 
nätverk och förtryckande klanstrukturer i Göteborg. Kopplingen mellan 
hedersförtryck och klanstrukturer ska utredas.  

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, L och C den 11 mars 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Socialnämnderna Nordost, Sydväst och Centrum får i uppdrag att planera och 
implementera modellen ”Insluss” enligt pilotprojekt från Socialnämnden Hisingen.  

2. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att inkomma till kommunstyrelsen med 
underlag om vilka förutsättningar, resurser och kompetens som Göteborgs stads 
samlade avhopparverksamhet behöver för att kunnat utöka och förbättra sitt arbete. 
Nämnden ska också redovisa hur kompetensen kring avhopp från släktbaserade 
kriminella nätverk kan förstärkas.   

3. Socialnämnderna får i uppdrag att söka utökad samlokalisering av och ökat samarbete 
mellan socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkan med Polismyndigheten. 

4. Socialnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med grundskolan och 
Polismyndigheten, genomföra dialogmöten med och andra insatser riktade till 
föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper om den organiserade brottslighetens 
utnyttjande och rekrytering av unga. Dialogmöten och andra insatser ska genomföras 
i områden som bedöms vara i behov av insatsen. 

5. Socialnämnderna får i uppdrag att ytterligare utöka insatser inom ramen för  
Trygg i-modellen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 mars 2021, § 210, den 31 mars 2021, § 265 och den 21 april 2021, § 317.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (57) 
   
   

§ 363 forts 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 januari 2021. 
Yrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 mars 2021. 
Yrkande från V och MP den 24 mars 2021. 
Yrkande från D den 2 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 25 mars 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från D den 2 maj 2021 och i 
andra hand bifall till yrkande från S, M, L och C den 11 mars 2021 och tilläggsyrkande 
från SD den 25 mars 2021.  

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 2 maj 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 24 mars 2021 och avslag på yrkande från S, M, L och C den 11 mars 2021, yrkande 
från D den 2 maj 2021 och tilläggsyrkande från SD den 25 mars 2021. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
S, M, L och C den 11 mars 2021 och avslag på yrkande från V och MP  
den 24 mars 2021, yrkande från D den 2 maj 2021 och tilläggsyrkande från SD  
den 25 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
SD och finner att Marina Johanssons och det egna yrkandet om att bifalla yrkandet från  
S, M, L och C bifallits. 

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), Axel Darvik (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). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (57) 
   
   

§ 363 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 11 mars 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Skrivelse nr 84 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (57) 
   
   

§ 364   
Reviderat yrkande från S angående riktlinje för 
vårdpersonalens doftanvändning  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 323. 

Handlingar 
Yrkande från S den 19 april 2021. 
Yrkande från SD den 29 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (57) 
   
   

§ 365   
Yrkande från V och MP angående åtgärder med anledning av 
kritik från Justitieombudsmannen  

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

1. Yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet avslås.  
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att granska styrande dokument och riktlinjer med 

anledning av Justitieombudsmannens bedömning.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 324. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 14 april 2021. 
Yrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande från KD den 3 maj 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 14 april 2021 och avslag på yrkande från M, L, C, S och D den 3 maj 2021. 

Jonas Attenius (S), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
bifall till yrkande från M, L, C, S och D den 3 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jonas Attenius m.fl. 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (57) 
   
   

§ 366   
Yrkande från V och MP angående införandet av en 
föreningslivsstrategisk dialog i Göteborgs stad 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 28 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (57) 
   
   

§ 367   
Yrkande från V och MP angående uppföljning av strukturerad 
samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 28 april 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (57) 
   
   

§ 368   
Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från 
Västsvenska Paketet till nya projekt  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handling 
Yrkande från D den 30 april 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (57) 
   
   

§ 369 1467/20 
Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om 
att omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt 
"superkvarter" 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 maj 2021. 
Yrkande från SD den 28 april 2021. 
Yttrande från S den 5 maj 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (57) 
   
   

§ 370 1466/20 
Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre 
cykelstad 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 maj 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (57) 
   
   

§ 371 0710/19 
1637/20 Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att 
utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande 
samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 maj 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 november 2019, reviderat  
den 11 november 2020 och den 8 april 2021. 
Yrkande från V, MP och S den 3 maj 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (57) 
   
   

§ 372 0325/19 
Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
tillköp i kollektivtrafiken 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Klara Holmin och Karin Pleijel väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 31 mars 2021, § 280 och den 21 april 2021, § 325. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2019, reviderat  
den 24 februari 2021. 
Yrkande från MP, V och S den 26 mars 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
Yrkande från D den 16 april 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 20 april 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från 
MP, V och S den 26 mars 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) 
avslag på yrkande från D den 16 april 2021 och yrkande från SD den 3 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 16 april 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet om att 
avstyrka motionen 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 m.fl. yrkande om att bifalla yrkandet 
från MP, V och S antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (57) 
   
   

§ 372 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande om att avstyrka 
motionen och Nej för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande om att bifalla yrkandet 
från MP, V och S.” 

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Axel Josefsons 
yrkande om att avstyrka motionen. 

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 april 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 85 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (57) 
   
   

§ 373 0537/21 
Remiss från Socialdepartementet - Promemorian 
Konsekvenser av justerade åldersgränser i 
pensionssystemet och i andra trygghetssystem 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande beträffande promemorian konsekvenser av justerade åldersgränser i 
pensionssystemet och i andra trygghetssystem, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 april 2021. 
Yrkande från V den 30 april 2021. 
Yttrande från D den 30 april 2021. 
Yttrande från SD den 1 maj 2021. 
Yttrande från S den 4 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP), Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel 
Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Marina 
Johansson (S), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) avslag på yrkande 
från V den 30 april 202.  

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 30 april 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Marina Johanssons m.fl. 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 april 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 maj 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 maj 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 86 till Socialdepartementet 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (57) 
   
   

§ 374 0400/21 
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och 
kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering (SOU 2021:1) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering (SOU 2021:1), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till infrastrukturdepartementet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 327. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 mars 2021. 
Yttrande från SD den 28 april 2021. 
Yttrande från V och MP den 4 maj 2021. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 april 2021. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 4 maj 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 87 till infrastrukturdepartementet 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (57) 
   
   

§ 375   
Stadsdirektörens anmälningar 

Beslut 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (57) 
   
   

§ 376  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0072/21- Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. Stadsrevisionens rapportsammandrag – Granskning av Göteborgs Stads 

gaturenhållning 
4. 0256/21 - Stadsrevisionens årliga granskning 2021 av kommunstyrelsen samt 

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 
6. Personalberedningens protokoll från 2021-03-23 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-14  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (57) 
   
   

§ 377   
Förordnande av politisk sekreterare för S 

Beslut 
1. Louise Warenius (S) förordnas som politisk sekreterare för S för tiden från och med 

den 14 juni 2021 till och med den 31 december 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Louise Warenius 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 8) 
Sammanträdesdatum: 2021-05-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (57) 
   
   

§ 378   
Förordnande av politisk sekreterare för D 

Beslut 
1. Patrik Höstmad (D) förordnas som politisk sekreterare för D för tiden från och med 

den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Patrik Höstmad 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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