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Tid: 9:30-12:00 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 443-492 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), via Teams: Blerta Hoti (S), Axel 
Darvik (L), Martin Wannholt (D), §§ 443-447, Karin Pleijel (MP), 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: Henrik Munck (D), §§ 448-492 

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, § 443: Jonas Kinnander, Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Josef Akar, Sofia 
Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, 
Anna-Klara Behlin, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer 
Hankins, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Martin Jordö, Susanne Wirdemo, Jonas Berg, 
Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granqvist, Fredrik Lundgren, 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, Clara Thulin, Stina Svensson, Tomas Berndtsson, Anders Ramsby, 
Gitte Caous, Christina Alvelin, Bengt Randén 
 
Via Teams, §§ 444-492: Christina Terfors, Elisabeth Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, 
Ruben Malmström, Gustav Öberg, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, Anna-Klara 
Behlin, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Carina 
Bulic, Yvonne Lundberg, Veronica Öjeskär, Martin Jordö, Susanne Wirdemo, Jonas Berg, 
Jeta Ibishi, Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta Granqvist, Fredrik Lundgren, 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, Clara Thulin, Stina Svensson 

Justeringsdag:  
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§ 443   
Konsekvenserna av minskad verksamhet 12-18 månader   

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Tomas Berndtsson, direktör utbildningsförvaltningen, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Beslutshistorik gymnasiet/gymnasiesärskolan 
• Studiums (vuxenutbildningen) resultat 2020 
• Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg 
• Resultaten gymnasieskolan 
• Hur kompenserar vi inom gymnasiet? 
• Personal 

Anders Ramsby, direktör idrotts - och föreningsförvaltningen, lämnar en information 
under följande rubriker: 

• Föreningslivet – vad har vi gjort? 
• Föreningslivet – vilka effekter ser vi? 
• Föreningslivet – vad gör vi och vilka förutsättningar finns? 
• Allmänhetens besök 

Bengt Randén, direktör grundskoleförvaltningen, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Påverkan på verksamheten 
• Påverkan på elevers kunskapsutveckling 
• Insatser på skolorna 
• Obligatorisk lovskola för årskurs 8 och 9 
• Beslut om distansundervisning 
• Antal konstaterade fall 
• Sjukfrånvaro samtliga utbildningsområden 
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§ 443 forts 
 
Gitte Caous, direktör socialförvaltning Nordost, och Christina Alvelin, direktör 
socialförvaltning Hisingen, lämnar en information under följande rubriker: 

• Sammanfattning 
• Satsningar under pandemin utifrån våld i nära relation 
• Identifierade konsekvenser 
• Stärka prioritera och följa upp 
• Öppna mötesplatser för unga 
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§ 444   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 445 0256/21 
Kommunstyrelsens yttrande med anledning av lämnade 
rekommendationer efter stadsrevisionens granskning av 
kommunstyrelsens verksamhet och Göteborgs Stads 
räkenskaper och bokslut verksamhetsåret 2020 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande skickas till stadsrevisionen som 
kommunstyrelsens yttrande med anledning av lämnade rekommendationer till 
kommunstyrelsen i revisionsredogörelserna:  

• Granskning av kommunstyrelsens verksamhet 2020 
• Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 2020 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 108 till stadsrevisionen 
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§ 446 1365/20 
Redovisning av uppdrag om stadens rutiner vid 
nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med 
konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller 
våldsbejakande extremism 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 
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§ 447 0508/21 
Genomförandebeslut avseende stadens exploatering inom 
detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2021. 
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§ 448 0693/20 
Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i 
sammanträden på distans 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Möjligheten för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt krisledningsnämnden att delta vid sammanträden på distans i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2020, § 8, förlängs till och med 
den 31 december 2021. 

2. Möjligheten för nämndernas utskott, när särskilda skäl föreligger, att hålla 
utskottssammanträden med ledamöter deltagande på distans i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2020, § 9, förlängs att gälla  
till och med den 31 december 2021. 

3. Tilläggen i kommunfullmäktiges arbetsordning 9 §, likalydande kapitel 3 i reglementena 
för kommunstyrelsens och stadens nämnder § 9 samt krisledningsnämndens reglemente 
§ 4 förlängs att gälla till och med den 31 december 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021. 
Yttrande från MP och V den 1 juni 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 21 maj 2021. 

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.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10 (67) 
   
   

§ 448 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). 

Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) 
röstar Nej (3). 

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

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 juni 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 109 till kommunfullmäktige 
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§ 449 0657/21 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling 
Väst 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Årsredovisning 2020 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, godkänns. 
2. Direktionen och kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 april 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 28 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2021. 

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. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 110 till kommunfullmäktige 
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§ 450 0660/21 
Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att 
ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2021. 
Återremissyrkande från S och D den 25 maj 2021. 
Återremissyrkande från SD den 21 maj 2021. 
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§ 451 0267/21 
Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021  

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 382. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2021. 
Yrkande från MP och V den 26 maj 2021. 
Yrkande från V, S och MP den 28 maj 2021, reviderat den 31 maj 2021. 
Återremissyrkande från D den 31 maj 2021. 
Yttrande från V och MP den 1 juni 2021. 
Yttrande från SD den 1 juni 2021. 

Information/beslutsgång 
Vid sammanträdet redovisar ordföranden Axel Josefson (M) ett tilläggsyrkande från  
M, L, C, S och D med anledning av ordförandebeslut och hemställan från trafiknämnden 
om avrop till medel för sommarlovskort för ungdomar som reser med färdtjänst 
sommaren 2021. Detta yrkande behandlas som ett eget ärende under § 489. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) yrkar att ärendet ska bordläggas till 
sammanträdet den 16 juni 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 26 maj 2021 och yrkande från V, S och MP den 28 maj 2021, reviderat  
den 31 maj 2021 samt att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och yrkande från  
yrkande från V, S och MP den 28 maj 2021, reviderat den 31 maj 2021 samt avslag på 
yrkande från MP och V den 26 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från MP och V den 26 maj 2021 och yrkande från V, S och MP  
den 28 maj 2021, reviderat den 31 maj 2021. 
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§ 451 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Omröstning 
begärs. 

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

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) antecknar följande till protokollet: Trots att ärendet varit bordlagd 
och alla partier har lagt yrkanden på ärendet valde en majoritet att bordlägga ärendet i 
strid med den överenskomna arbetsordningen. Det var tydligt att detta skedde för att 
hindra att viktig, och tidskritisk, fråga nådde kommunfullmäktiges sammanträde innan 
sommaren. Ordföranden valde på samma möte att i strid med överenskomna 
arbetsordning lansera ett nytt yrkande på sittande möte. Vi vänder oss emot att en 
majoritet frångår en överenskommelse när det passar dem utan ser det som rent hyckleri. 

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

Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 452 0646/21 
Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny 
projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 383. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2021. 
Återremissyrkande från D den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2021. 
Yttrande från MP, V och S den 28 maj 2021. 
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§ 453 0637/21 
Inriktningsbeslut avseende ny gång- och cykelbro mellan 
Lindholmen - Centrum     

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, 
planera för en gång- och cykelbro över Göta älv i enlighet med vad som framgår av 
trafiknämndens förslag och med följande styrande inriktningar: 
a. Bron ska vara placerad mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj inom det 

geografiska område som redovisas i trafiknämndens förslag. 
b. Den totala projektramen får maximalt uppgå till 900 mnkr i 2020 års prisnivå. 

2. Inriktning för fortsatt planering i enlighet med punkten ovan godkänns under 
förutsättning att beslut om alternativ för Lindholmsförbindelsen (dnr 0646/21) ska 
fortsätta planeras antingen som en tunnel eller en bro med segelfri höjd om minst 27 
meter. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 384. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2021. 
Yrkande från D den 28 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 17 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) 
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från D  
den 28 maj 2021 och tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2021. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 28 maj 2021. 
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§ 453 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
SD och finner att Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag 
bifallits. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 111 till kommunfullmäktige 
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§ 454 0614/21 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
uppföra en temporär arena i Frihamnen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 28 maj 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 11 p.1 till Älvstranden Utveckling AB 
att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under förutsättning att kalkylerna 
håller, uppföra en temporär hall i form av övertryckskonstruktion i Frihamnen, 
förklaras fullgjort. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 11 p.2 till kommunstyrelsen att utreda 
finansieringsfrågan, förklaras fullgjort. 

3. Got Event AB får i uppdrag att, i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 
utreda förutsättningarna för annan temporär ersättningslösning för Lisebergshallen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 385. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 28 maj 2021. 
Yrkande från MP och V den 28 maj 2021. 
Yttrande från S den 31 maj 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 28 maj 2021 och avslag på 
yrkande från M, L och C den 28 maj 2021. 

Jonas Attenius (S), Jörgen Fogelklou (SD), ordföranden Axel Josefson (M) och 
tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 28 maj 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på yrkande från MP och V  
den 28 maj 2021. 

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

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 maj 2021. 
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§ 454 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 112 till kommunfullmäktige 
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§ 455 0336/20 
Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler 
från förvaltning till bolag  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 386. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2021. 
Yrkande från SD den 10 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (67) 
   
   

§ 456 0518/21 
Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 387. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (67) 
   
   

§ 457 0391/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, 
utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer  

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret enligt yrkande från V, MP och S: 

Riktlinjen återremitteras till stadsledningskontoret och revideras på så sätt att det tydligt 
framgår att en facklig representant per centralorganisation ska delta under 
rekryteringsprocessen.  

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 januari 2021, § 58. 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 393. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 juli 2020, reviderat den 13 mars 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 28 maj 2021. 
Återremissyrkande från D den 26 maj 2021. 
Återremissyrkande från V, MP och S den 28 maj 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 28 maj 2021 och avslag på återremissyrkande från D den 26 maj 2021 och 
återremissyrkande från V, MP och S den 28 maj 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet 
ska återremitteras enligt yrkande från D den 26 maj 2021. 

Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att 
ärendet ska återremitteras enligt yrkande från V, MP och S den 28 maj 2021 och i andra 
hand bifall till stadsledningskontorets förslag samt avslag på yrkande från M, L och C 
den 28 maj 2021 och återremissyrkande från D den 26 maj 2021. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (67) 
   
   

§ 457 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från V, MP och S.” 

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (4). 

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

Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) 
avstår från att rösta (3). 

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (67) 
   
   

§ 458 0605/21 
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice 
som nytt namn för nämnden för konsument- och 
medborgarservice   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige antar namnet Göteborgs Stads nämnd för demokrati och 
medborgarservice som nytt namn för nämnden för konsument och medborgarservice.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-10-15, § 17, till nämnden för konsument- och 
medborgarservice att återkomma med förslag till nytt namn för nämnden, förklaras 
fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 396. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 april 2021. 
Yrkande från SD den 11 maj 2021. 
Yrkande från D den 17 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 11 maj 2021 och 
i andra hand bifall till yrkande från D den 17 maj 2021. 

Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 11 maj 2021 
och yrkande från D den 17 maj 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkande från D  
den 17 maj 2021 och yrkande från SD den 11 maj 2021. 

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

Reservationer 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Jessica Blixt (D) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) reserverar sig mot 
beslutet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (67) 
   
   

§ 458 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 113 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (67) 
   
   

§ 459 0528/21 
Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D och V den 17 maj 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Avkastningen ur stiftelsen Renströmska fonden 2021 fördelas enligt styrelsens förslag 
med undantag enligt följande: motion nr 4 från Räddningsmissionen för uppstart av 
communityskola avslås, motion nr 3 från Slottsskogsobservatoriets vänner, för 
uppsökande verksamhet riktad mot ekonomiskt utsatta barn och deras familjer, beviljas 
med 100 000 kr. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 398. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2021. 
Yrkande från SD den 16 maj 2021. 
Yrkande från S, D och V den 17 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 16 maj 2021 och yrkande från S, D, och V den 17 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 16 maj 2021. 

Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) yrkar 
bifall till yrkande från S, D, och V den 17 maj 2021. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) och 
Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från SD den 16 maj 2021. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
yrkande från S, D och V den 17 maj 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly 
Bönfors yrkande om att bifalla stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning 
begärs. Ordföranden antecknar Emmyly Bönfors yrkande som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Jonas Attenius m.fl. yrkande om att bifalla yrkandet från S, D och V antagits 
som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (67) 
   
   

§ 459 forts 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors yrkande om att bifalla 
stadsledningskontorets förslag och Nej för bifall till Jonas Attenius m.fl. yrkande om att 
bifalla yrkandet från S, D och V.” 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) röstar Nej (7). 

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. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 2 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 114 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (67) 
   
   

§ 460 0495/21 
Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - 
förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D den 1 juni 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastighetsnämnden får pröva frågan om en eventuell avyttring av den donerade 
fastigheten Göteborg Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11, avslås.  

2. Fastighetsnämndens hemställan om medgivande att avyttra fastigheten Inom 
Vallgraven 19:5, Drottninggatan 33, avslås.  

3. Fastighetsnämndens hemställan om fastställande av inriktning avseende avyttring av 
tomträttsupplåtna fastigheter för annat än bostadsändamål för utökad möjlighet till 
framtida avyttringar av fastigheter som bedöms vara icke strategiskt innehav, 
godkänns.  

4. Fastighetsnämndens hemställan att fastställa angiven inriktning för avyttring av 
fastigheter inom områden belagda med restriktioner, såsom till exempel naturreservat 
eller strandskydd för utökad möjlighet till framtida avyttringar av fastigheter som 
bedöms vara icke strategiskt innehav, avslås.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 339 och den 19 maj 2021, § 401. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2021. 
Yrkande från MP, V och S den 30 april 2021. 
Yrkande från SD den 3 maj 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 19 maj 2021. 
Yrkande från D den 1 juni 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
bifall till yrkande från D den 1 juni 2021. Vidare anmäler Axel Josefson (M) att yrkandet 
från M, L och C den 19 maj 2021 återtas. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande 
från MP, V och S den 30 april 2021 och avslag på yrkande från SD den 3 maj 2021 och 
yrkande från D den 1 juni 2021. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (67) 
   
   

§ 460 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Henrik Muncks och det 
egna yrkandet om att bifalla yrkandet från D bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden 
antecknar Henrik Muncks och 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. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Henrik Muncks och Axel Josefsons 
yrkande om att bifalla yrkandet från D och Nej för bifall till Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande om att bifalla yrkandet från MP, V och S.” 

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 115 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (67) 
   
   

§ 461 0488/21 
Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs 
med Fattighusån och Stora Hamnkanalen  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 297, den 5 maj 2021, § 348 och den 19 maj 2021, § 405. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2021. 
Yrkande från SD den 16 april 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (67) 
   
   

§ 462   
Yrkande från D angående utredning av Operalänken  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 april 2021, § 308, den 5 maj 2021, § 353 och den 19 maj 2021, § 408. 

Handlingar 
Yrkande från D den 14 april 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 11 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (67) 
   
   

§ 463   
Yrkande från V, MP och S angående Aktuell hållbarhets årliga 
miljöranking 

Beslut 
Yrkandet från V, MP och S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 410. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 19 maj 2021. 
Yrkande från D den 28 maj 2021. 
Yrkande från SD den 28 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från V, MP och S den 19 maj 2021. 

Blerta Hoti (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från 
V, MP och S den 19 maj 2021 och avslag på yrkande från D den 28 maj 2021 och 
yrkande från SD den 28 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 maj 2021. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 28 maj 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden Axel Josefson (M) konstaterar att yrkandet från SD och yrkandet från D 
föreslår att yrkandet från V, MP och S ska avslås och föreslår att dessa behandlas som ett 
yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 2 juni 2021. 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (67) 
   
   

§ 464   
Yrkande från S angående hanteringen av markanvisningar i 
Fastighetsnämnden 

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 411. 

Handlingar 
Yrkande från S den 19 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 28 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande 
från S den 19 maj 2021 och tilläggsyrkande från V och MP den 28 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M), tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och Jörgen 
Fogelklou (SD) yrkar avslag på yrkande från S den 19 maj 2021 och tilläggsyrkande från 
V och MP den 28 maj 2021. 

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

Kommunstyrelsen konstaterar härmed att tilläggsyrkandet från V och MP har fallit. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Göteborgs Stads politiker har 
att förhålla sig till av fullmäktige beslutade styrande dokument, bland annat stadens 
markanvisningspolicy, bostadsförsörjningsprogram och kommunfullmäktiges budget. 
Dessa ändras inte av att en minoritet i kommunstyrelsen, utan beredning, skickar in 
yrkande om egna politiska önskemål. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (67) 
   
   

§ 465   
Yrkande från D angående Kultur möter Kultur  

Beslut 
På förslag av tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 412. 

Handlingar 
Yrkande från D den 12 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (67) 
   
   

§ 466   
Yrkande från SD angående återställande av däckgungor 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 413. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 12 maj 2021. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 2 juni 2021. 
Yrkande från D den 28 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från D den 28 maj 2021. 
Vidare yrkar Blerta Hoti (S) avslag på yrkande från SD den 12 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 12 maj 2021 och 
i andra hand bifall till yrkande från D den 28 maj 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 12 maj 2021, yrkande från  
M, L och C den 2 juni 2021 och yrkande från D den 28 maj 2021. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 2 juni 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden Axel Josefson (M) konstaterar att Daniel Bernmars yrkande och yrkandet 
från M, L och C föreslår att yrkandet från SD ska avslås och föreslår att dessa behandlas 
som ett yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars yrkande 
och yrkandet från M, L och C om avslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden 
antecknar Daniel Bernmars och yrkandet från M, L och C som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att yrkandet från D antagits som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (67) 
   
   

§ 466 forts   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från D.” 

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), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) röstar Nej (6). 

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 2 juni 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 juni 2021. 

Reservationer 
Jessica Blixt (D) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) reserverar sig mot 
beslutet 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (67) 
   
   

§ 467   
Yrkande från SD angående tjejer som ingår i Göteborgs 
kriminella gäng 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 26 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (67) 
   
   

§ 468   
Yrkande från SD om att delta i sammanträden på distans 
även efter pandemin 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handling 
Yrkande från SD den 21 maj 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 21 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 21 maj 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkandet från SD den 21 maj 2021 med hänvisning till 
yttrandet från MP och V den 1 juni 2021 på ärende 2.1.3 på föredragningslistan, § 448, 
Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans. 

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

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

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

Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) 
röstar Nej (3). 

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

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

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (67) 
   
   

§ 469   
Yrkande från MP, V, S och D angående – samordning och 
synpunktshantering renhållning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handling 
Yrkande från MP, V, S och D den 26 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (67) 
   
   

§ 470 0307/21 
Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 4619-21 avseende 
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om avgifter för 
upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän 
platsmark 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande i mål nr 4619-21 Charlotte Wibeck ./. Göteborgs Stad, i enlighet med bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till förvaltningsrätten. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2021. 
Yttrande från SD den 28 maj 2021. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2021. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsrätten 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (67) 
   
   

§ 471 1265/18 
Inhyrning av nya kontorslokaler för delar av lokalnämndens 
verksamhet   

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Begäran om inhyrning av nya kontorslokaler på Hornsgatan 1 i Gamlestaden, i enlighet 
med lokalnämndens beslut 2020-09-24 §129, avslås.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2021. 
Yttrande från SD den 28 maj 2021. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Lokalnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (67) 
   
   

§ 472   
Val av ledamöter och ersättare i Göteborgs Stads 
sverigefinska råd 

Beslut 
Till ledamöter i Göteborgs Stads sverigefinska råd för tiden till och med 2022 utses: 

Elina Bomström i stället för Kaisa Tikkanen Forsberg  
Maarit Jaakkola Eliasson, Referensgrupp Utbildning 
Sirpa Kyllönen, Referensgrupp Kultur 
Anna-Liisa Parkkinen, Referensgrupp Äldreomsorg  

Till ersättare i Göteborgs Stads sverigefinska råd för tiden till och med 2022 utses: 

Jani Fleivik i stället för Arja Torkko   
Katariina Moilanen 

Protokollsutdrag skickas till 
Elina Bomström  
Maarit Jaakkola Eliasson  
Sirpa Kyllönen 
Anna-Liisa Parkkinen 
Jani Fleivik 
Katariina Moilanen 
Göteborgs Stads sverigefinska råd 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (67) 
   
   

§ 473   
Val av två suppleanter i Göteborgs Stads pensionärsråd 

Beslut 
Till suppleanter i Göteborgs Stads pensionärsråd för tiden till och med 2022 utses: 

Solvig Sjöholm (PRO) i stället för Hans Fredriksson  

Lars Holmgren (SKPF) i stället för Ewy Strandberg 

Protokollsutdrag skickas till 
Solvig Sjöholm 
Lars Holmgren 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (67) 
   
   

§ 474 1293/20 
Redovisning av uppdrag gällande fortsatt 
anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i 
stadens bolag  

Beslut 
Enligt yrkande från S, V och MP: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2020-10-14, § 836, avseende fortsatt 
anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag i enlighet med vad 
som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas.  

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, V och MP den 17 maj 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Den förstärkta anställningstryggheten, som fram till nyligen gällde enligt 
överenskommelse, fortsätter gälla för medarbetare i de av stadens bolag, regionala bolag 
och kommunalförbund som tidigare har omfattats av dessa regler. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 356 och den 19 maj 2021, § 419. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 april 2021. 
Yrkande från S, V och MP den 17 maj 2021. 
Återremissyrkande från D den 28 maj 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från D den 28 maj 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP  
den 17 maj 2021 och avslag på återremissyrkande från D den 28 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från S, V och MP den 17 maj 2021 och återremissyrkande från D  
den 28 maj 2021. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att det egna 
yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (67) 
   
   

§ 474 forts 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars yrkande.” 

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (5). 

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

Jessica Blixt (D) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) avstår från att rösta (2). 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 116 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (67) 
   
   

§ 475   
Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från 
Västsvenska Paketet till nya projekt  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 maj 2021, § 368 och den 19 maj 2021, § 425. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 april 2021. 
Yrkande från SD den 21 maj 2021. 
Yttrande från S den 19 maj 2021. 
Yttrande från MP och V den 28 maj 2021. 
Yttrande från D den 1 juni 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkande från D  
den 30 april 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från D  
den 30 april 2021 och yrkande från SD den 21 maj 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från D den 30 april 2021 och yrkande från SD 
den 21 maj 2021 med hänvisning till yttrandet från S den 19 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 21 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 30 april 2021 och 
yrkande från SD den 21 maj 2021 med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD 
den 2 juni 2021. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (67) 
   
   

§ 475 forts 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2021. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 28 maj 2021. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 juni 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 2 juni 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (67) 
   
   

§ 476   
Yrkande från D om återstart av besöksnäringen  

Beslut 
På förslag av tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 427. 

Handlingar 
Yrkande från D den 12 maj 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 21 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (67) 
   
   

§ 477   
Yrkande från D angående trygghetsåtgärder för Klippans 
kulturreservat  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handlingar 
Yrkande från D den 26 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (67) 
   
   

§ 478   
Yrkande från D och S angående – Möjliggör ett Västsvenskt 
Industrihistoriskt Center i Göteborg  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handling 
Yrkande från D och S den 25 maj 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (67) 
   
   

§ 479   
Val av ledamot i ideella föreningen Citysamverkan i stället för 
Emmali Jansson (MP) 

Beslut 
Till ledamot i ideella föreningen Citysamverkan i stället för Emmali Jansson (MP) för 
tiden till och med 2022 utses Karin Pleijel (MP). 

Protokollsutdrag skickas till 
Karin Pleijel 
Ideella föreningen Citysamverkan 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (67) 
   
   

§ 480 0318/21 
Motion av Bettan Andersson (V) och Frida Tånghag (V) om 
orosanmälan till socialtjänsten vid sexköp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Bettan Andersson och Frida Tånghag väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 april 2021. 
Yrkande från D den 26 maj 2021. 
Yrkande från V och MP den 28 maj 2021. 
Yrkande från SD den 28 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 31 maj 2021. 
Yttrande från S den 2 juni 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 28 maj 2021 om att tillstyrka motionen. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på 
yrkande från D den 26 maj 2021 och yrkande från SD den 28 maj 2021. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 26 maj 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Marina Johansson (S) yrkar att motionen ska avstyrkas och avslag på yrkande från  
V och MP den 28 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 maj 2021 om att avstyrka 
motionen. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall till yrkandet från V och MP om att tillstyrka 
motionen mot om motionen ska avstyrkas och finner att kommunstyrelsen beslutat 
avstyrka motionen.  

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 31 maj 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 juni 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (67) 
   
   

§ 480 forts 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 117 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (67) 
   
   

§ 481 0320/21 
Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och 
Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 maj 2021. 
Yrkande från D den 28 maj 2021. 
Yrkande från SD den 28 maj 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 2 juni 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (67) 
   
   

§ 482 1386/20 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
förstärka arbetet med att stödja och skydda anhöriga till 
personer i kriminalitet 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, S, M, L och C den 27 maj 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen avslås.  
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att socialförvaltningarna och stadens 

befintliga verksamheter tydligare marknadsför det stöd och skydd som finns och att 
det även riktar sig till anhöriga till kriminella. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 april 2021. 
Yrkande från D, S, M, L, och C samt särskilt yttrande från KD den 27 maj 2021. 
Yrkande från V och MP den 28 maj 2021. 
Yrkande från SD den 28 maj 2021. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från D, S, M, L och C 
den 27 maj 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 28 maj 2021 om att tillstyrka motionen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 maj 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jessica Blixts och Marina 
Johanssons yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 118 till kommunfullmäktige 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (67) 
   
   

§ 483 1232/20 
Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att 
strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i 
Göteborg 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, V, L, MP och C den 28 maj 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att omhänderta intentionerna med en 
bredd- och elitidrottsstrategi inom ramen för det idrottspolitiska programmet i den 
mån det pågående arbetet saknar relevanta aspekter. Programmet ska även 
omhänderta åtgärder för att minska avhoppen från idrottsföreningar bland unga över 
15 år. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av olika 
anläggningars förutsättningar att öka kapaciteten för idrott på högre nivåer på ett sätt 
som inte sker på bekostnad av breddidrottens möjligheter att träna och tävla. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, styrelser samt 
relevanta nätverk och paraplyorganisationer, kartlägga ansvarsfördelningen gällande 
stadens kontakter med föreningslivet samt ge förslag på hur samordningen kan 
stärkas. Uppdraget berör föreningslivet ur ett brett perspektiv. 

4. Den av Marina Johansson och Henrik Munck väckta motionen anses i övrigt 
besvarad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 maj 2021, § 428. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2021. 
Yrkande från M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 28 maj 2021. 
Yttrande från SD den 10 maj 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till yrkande från M, V, L, MP och C den 28 maj 2021.  

Blerta Hoti (S), tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och Jörgen Fogelklou (SD) 
yrkar att motionen ska tillstyrkas. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) avslag på yrkande från  
M, V, L, MP och C den 28 maj 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (67) 
   
   

§ 483 forts 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 maj 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 119 till kommunfullmäktige 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (67) 
   
   

§ 484 0555/21 
Remiss från Justitiedepartementet - Struktur för ökad 
motståndskraft 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss från Justitiedepartementet, betänkande Struktur för ökad 
motståndskraft (SOU 2021:25), i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Justitiedepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 120 till Justitiedepartementet 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (67) 
   
   

§ 485 0675/21 
Remiss från Trafikverket - Samråd 3 för ny järnväg mellan 
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor  

Beslut 
På förslag av tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 16 juni 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (67) 
   
   

§ 486 0577/21 
Öppet samråd EU 09-2021 - Initiativ för hållbara produkter  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Öppet offentligt samråd avseende Initiativ för hållbara produkter, besvaras i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2021. 
Yttrande från SD den 28 maj 2021. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (67) 
   
   

§ 487   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 
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Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (67) 
   
   

§ 488  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

1. 0072/21 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
2. 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
3. 0781/21 - Visselblåsarfunktionens anmälningsärenden 2021 
4. 0256/21 - Granskning av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28  
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Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (67) 
   
   

§ 489   
Yrkande från M, L, C, S, D, särskilt yttrande KD angående 
hemställan från trafiknämnden om avrop till medel för 
sommarlovskort för ungdomar som reser med färdtjänst 
sommaren 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S och D den 2 juni 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Bevilja Trafiknämndens hemställan om att avropa medel från den kommuncentrala potten 
så att ungdomar med färdtjänst kan få resa gratis under sommarlovet.  

Handling 
Yrkande från M, L, C, S och D samt särskilt yttrande KD den 2 juni 2021.  

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) anmäler att de inte i 
beslutet.  

Ordföranden Axel Josefson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) och Jörgen 
Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, S och D den 2 juni 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet   
den 16 juni 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla Axel Josefsons m.fl. yrkande om att bifalla 
yrkandet från M, L, C, S och D. 
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Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (67) 
   
   

§ 489 forts   
Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar följande till protokollet: V och MP tycker 
uppenbarligen formaliafrågan är viktigare än frågan att så snabbt som möjligt få beslut 
om fria sommarresor för de barn som behöver färdtjänst. Vi demokrater och övriga 
partier som röstade bifall till yrkandet gläds åt att vi gemensamt i kommunstyrelsen kan 
agera snabbt för ökad likabehandling av barn och unga i vår stad. 

Daniel Bernmar (V) antecknar följande till protokollet: I strid med den överenskomna 
arbetsordningen lade högerstyret med samarbetspartier ett yrkande på sittande bord. Vi 
hade ingen möjlighet att ta ställning till sakfrågan eller diskutera den. I den 
överenskomna arbetsordningen finns det tydliga ledtider för när yrkanden ska inkomma 
(en vecka innan sammanträdet) samt att det finns möjlighet att bordlägga minst en gång. 
En majoritet valde återigen att strunta i den överenskommelsen. Därför avstod vi från att 
delta i ärendets avgörande. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 juni 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 121 till kommunfullmäktige 
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Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (67) 
   
   

§ 490   
Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för C  

Beslut 
1. Clara Thulin (C) förordnas som vikarierande politisk sekreterare för C för tiden  

från och med den 9 augusti 2021 till och med den 28 februari 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Clara Thulin 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (67) 
   
   

§ 491   
Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för KD 

Beslut 
1. Rasmus Evinsnö (KD) förordnas som vikarierande politisk sekreterare för KD för 

tiden från och med den 9 augusti 2021 till och med den 31 juli 2022.  
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Rasmus Evinsnö 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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Protokoll (nr 10) 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (67) 
   
   

§ 492   
Övrig fråga 
 
Jörgen Fogelklou (SD) önskar att kommunstyrelsen bjuder in polischef Erik Nord för en 
dragning med anledning av händelserna i Hjällbo. 
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