
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 1 (89) 
  

   

Tid: 9:30–11:40  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 930-997 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) via Teams,  
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), jäv § 985 

Tjänstgörande ersättare 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), § 985 

Övriga ersättare 
Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld, Camilla 
Blomqvist, § 930, Annika Ljungh, § 930 
 
Via Teams: Jonas Kinnander, § 930, Christina Eide, § 930, Christina Terfors, Johannes 
Hulter, Elisabeth Hulter, Sofia Kodelja, Louise Warenius, Ruben Malmström, Gustav 
Öberg, Anna Skrapste, Max Reijer, Klara Holmin, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, 
Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Erik Järvelä, Patrik Höstmad, Veronica Öjeskär, 
Mariette Höij Risberg, Mattias Arvidsson, Jonas Berg, Louise Isberg, Stefan Kraft, 
Birgitta Granqvist, Abraham Staifo, Ellen Österberg, Rebecca Gellerman, Emma 
Dolderer, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Miriam Lilja, Marcus 
Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Emma Ylivallo Altenhammar, Linda 
Arvidsson, praktikant 

Justeringsdag:   
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Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 2 (89) 
   
   

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
 

 

 

  

Sekreterare 
 
_________________________ 
Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 
 
_________________________ 
Axel Josefson 

 

 

Justerande 
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Daniel Bernmar 
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Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 3 (89) 
   
   

§ 930   
Gränsdragningsproblematik mellan socialförvaltningarna 

Beslut 
Antecknas. 

Information 
Camilla Blomqvist, direktör förvaltningen för funktionsstöd och Annika Ljungh, direktör 
socialförvaltning Sydväst, lämnar en information under följande rubriker:  

• Pågående arbetet med gränssnittsområdet 
- Ställningstagande för det fortsatta arbetet 
- Gränssnittsproblematik och samverkan 
- Om samverkan i samtliga reglementen 

• Läget just nu 
- Socialtjänstprocessen 
- Insatser i avvaktan på beslut 
- Arbetsgrupper och prioriterade frågor 
- 65-årsgränsen 
- Hemlöshet 
- Kallebäck och Bergsjöhöjd 
- Insatser till barn och unga med komplexa och omfattande behov 
- Socialjour 
- Barn och unga – LVU och LSS 
- Kommunikation 
- Uppföljning/utvärdering 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 4 (89) 
   
   

§ 931   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Jonas Attenius (S) anmäler jäv under paragraf 985: Motion av Stina Svensson (FI), 
Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad 
avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 5 (89) 
   
   

§ 932 0043/22 
Årlig översyn av förvaltningsinterna styrande dokument 2022 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Informationen om att aktualitetsprövning 2022 av stadsledningskontorets interna styrande 
dokument har genomförts antecknas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 5 december 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 5 december 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från SD den 5 december 2022. 

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. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 6 (89) 
   
   

§ 933 0044/22 
Årlig översyn av styrande dokument 2022 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 7 (89) 
   
   

§ 934 1224/22 
Uppdrag gällande styrande dokument inom 
stadsutvecklingsområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i sitt arbete med att ta fram förslag till en 
samordnad styrning för den strategiska stadsplaneringen, inkludera samordning och 
värdering av styrningen i Strategi för utbyggnadsplanering, Trafikstrategi för en nära 
storstad, Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025, Parkeringspolicy för 
Göteborgs Stad samt Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad 
2022–2030. 

2. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med berörda nämnder, se över 
Policy för fysisk tillgänglighet och föreslå vilken styrning som behövs, i form av 
riktlinje eller liknande. I uppdraget ingår att överväga på vilket sätt universell 
utformning kan bli en bärande del.  

3. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att se över Riktlinjer för bedrivande av 
parkeringsverksamhet och föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller 
liknande. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 november 2022. 
Yttrande från M, L, D och KD den 14 december 2022. 
Yttrande från MP, S och V den 14 december 2022. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, D och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 14 december 2022. 

Representanterna från MP, S och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 14 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 250 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 8 (89) 
   
   

§ 935 1222/22 
Överföring av beslutade taxor och avgifter till nya nämnder 
inom stadsutveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ansvar för taxor och avgifter övergår från och med 2023-01-02 från 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt 
trafiknämnden till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, 
stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden i enlighet med vad som framgår av 
tabell i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Kommunfullmäktiges tidigare beslut om indexering av taxor och avgifter flyttas till 
stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och 
stadsfastighetsnämnden i enlighet med vad som framgår av tabellen i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

3. Ansvariga nämnder för respektive taxa och avgift tar från och med 2023-01-01 ut 
aktuell taxa. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 251 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 9 (89) 
   
   

§ 936 1226/22 
Hantering av tidigare beslutade uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till nya nämnder 
inom stadsutveckling 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2017-09-20 § 665, beträffande Älvstadens organisering 
avslutas i samband med att reglementena för de nya stadsutvecklande nämnderna träder i 
kraft. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Ansvar för tidigare givna uppdrag övergår från och med 2023-01-02 från 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt 
trafiknämnden till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden 
och stadsfastighetsnämnden i enlighet med vad som framgår av tabell i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november 2022. 
Yttrande från MP, S och V den 14 december 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP, S och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 14 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 252 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10 (89) 
   
   

§ 937 1683/20 
Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag 
för Älvstranden Utveckling AB  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 november 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 11 (89) 
   
   

§ 938 1193/22 
Bemyndigande till fastighetsnämnden att genomföra förvärv 
av fastigheten Gårda 744:557 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Fastighetsnämndens begäran om bemyndigande att genomföra förvärv av fastigheten 
Gårda 744:557, godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 253 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 12 (89) 
   
   

§ 939 0337/22 
Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering 
av kommunala verksamhetslokaler 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 13 (89) 
   
   

§ 940 0123/22 
Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna 
och stärka samverkan inom staden för att motverka 
välfärdsbrott   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 december 2022. 
Tilläggsyrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 9 december 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 14 (89) 
   
   

§ 941 1091/22 
Redovisning av uppdrag att utreda om Inköpscentralen kan 
användas som grossist vid krissituationer  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2022 till inköp och 
upphandlingsnämnden att, tillsammans med kommunstyrelsen, utreda frågan om 
Inköpscentralen ska kunna fungera som grossist för Göteborgs Stad för att minska 
startsträckan för samordning av varuinköp vid krissituationer, antecknas och förklaras 
fullgjort. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 254 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (89) 
   
   

§ 942 1464/21 
Delredovisning av uppdrag om att äldre i hemtjänst samt 
vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i 
verksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Delredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 39 till kommunstyrelsen 
att göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende som inte vågar framföra brister i verksamheten, antecknas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2022. 
Yttrande från SD den 8 december 2022. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 255 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 16 (89) 
   
   

§ 943 0594/22 
Revidering av reglemente för arkivnämnden för Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, i 
enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 256 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 17 (89) 
   
   

§ 944 0128/22 
Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom 
flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 november 2022.  
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 18 (89) 
   
   

§ 945 0387/22 
Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i 
och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – 
kommunala verksamhetslokaler 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 799 och den 23 november 2022, § 855. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (89) 
   
   

§ 946 0790/22 
Samlingsärende inom uppföljning november 2022 - 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnder och styrelser samt några rapporter 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring och tillägg 
enligt yrkande från C den 25 november 2022 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Samlingsärende inom uppföljning november 2022 - återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter i 
enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 8 punkt 4 till nämnden för demokrati 
och medborgarservice att fortsätta att utveckla stadens digitala demokratiarbete samt 
utveckla Göteborgsförslaget. Det lokala och digitala demokratiarbetet ska ske i 
samverkan med en eller flera socialnämnder. Uppdraget förklaras fullgjort.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 8 punkt 8 till nämnden för demokrati 
och medborgarservice att utreda och inrätta lokala nav för lokalt inflytande, dialoger, 
rådslag och kommunikation, förklaras fullgjort.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-04-22 § 6 till fastighetsnämnden att den får, 
efter det att pågående översyn av nuvarande fastighetsinnehav slutförts, i uppdrag att 
avyttra jordbruksmark som inte är föremål för någon form av framtida 
stadsutveckling och som omfattas av ett skydd mot ändrad användning i annan ägares 
hand, förklaras inte fullgjort. 

5. Fastighetsnämnden (stadsfastighetsnämnden) får i uppdrag att redovisa hur många 
intressenter det funnits kring att köpa stadens jordbruksmark samt motivering till 
utfallet av eventuella förfrågningar. 

6. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 23 punkt 4 till Göteborgs Stads 
Parkerings AB om att till kommunfullmäktige återrapportera resultatet av bolagets 
anpassning till det nya uppdraget senast 2022-12-31, förklaras fullgjort.  

7. Rapport: Uppföljning kommunikationsarbetet i Göteborgs Stad, antecknas.  
8. Rapport: Lägesrapport bostadsförsörjning 2022, antecknas.  
9. Rapport: Deltidsuppföljning Göteborgs Stads planer för nationella minoritetsfrågor 

och finskt förvaltningsområde 2020–2023, antecknas.  
10. Rapportering av ej verkställda SoL/LSS-beslut kvartal tre 2022, antecknas. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (89) 
   
   

§ 946 0790/22 forts. 
Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 889. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2022. 
Yrkande från C den 25 november 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 11 januari 2023. 

Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde och bifall till yrkande från C den 25 november 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 11 januari 2023 och i andra hand bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från C den 25 november 2022. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på Jonas Attenius yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Emmyly Bönfors och Axel Josefsons yrkande om 
bifall till yrkandet från C och finner att Emmyly Bönfors och det egna yrkandet bifallits. 
Omröstning begärs.  

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors och Axel Josefsons 
yrkande om bifall till yrkandet från C och Nej för bifall till Jonas Attenius yrkande om 
bifall till stadsledningskontorets förslag.” 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (89) 
   
   

§ 946 0790/22 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 257 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (89) 
   
   

§ 947 1371/21 
Redovisning av uppdrag under 2022 gällande inrättandet av 
skyddat boende och jourverksamhet i hbtq-planen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2021-10-28 § 10 
punkt 2, om att i enlighet med redovisat förslag om hur målen i hbtq-planen angående 
inrättandet av skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna 
verkställas senast under 2022 ta fram en tidplan, kostnadskalkyl som är inom budget 
samt hur, när och var återrapportering av åtgärderna kan ske, antecknas och förklaras 
fullgjort.  

2. Socialnämnd Centrum får i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges beslut  
2021-10-28 § 10 punkt 1, om hur åtgärderna i hbtq-planen ska verkställas återkomma 
till kommunfullmäktige senast 30 juni 2023 med en plan för genomförandet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 890. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 oktober 2022. 
Yrkande från SD den 8 december 2022. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 8 december 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 december 2022. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 258 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (89) 
   
   

§ 948 0120/22 
Delrapportering i uppdraget att ta fram en 
klimatanpassningsplan – uppdrag till stadens nämnder och 
styrelser att analysera klimateffekternas konsekvenser och 
åtgärdsbehov för sin verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas 
påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera 
åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan.  

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 891. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 november 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 9 december 2022. 
Yttrande från MP, S och V den 25 november 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 9 december 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 9 december 2022. 

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. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP, S och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 25 november 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (89) 
   
   

§ 948 0120/22 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 259 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (89) 
   
   

§ 949 0565/22 
Redovisning av uppdrag att se över cykelförmånen i den del 
som avser hyra av cykel  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2021-11-24 § 920 till stadsledningskontoret, att mot 
bakgrund av att uthyrning av cyklar ökat stort under 2020, se över cykelförmånen i den 
del som avser hyra av cykel i syfte att förbättra förutsättningar för stadens anställda, 
förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads anställda ska ha möjlighet att hyra cykel med bruttolöneavdrag.  
2. Förmånsportalleverantörens cykelerbjudande avseende hyra av cykel ska gälla för 

Göteborgs Stads anställda. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 892. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 260 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (89) 
   
   

§ 950 0985/22 
Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 893. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (89) 
   
   

§ 951 0905/21 
Översyn av reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd 

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

Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-22 § 377 om att bereda sverigefinska pensionärer 
representation i Göteborgs Stads pensionärsråd, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, V, D, MP, L och C  
den 9 december 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Antalet ledamöter i Göteborgs Stads pensionärsråd fastställs till 15 ledamöter 
representerande civilsamhället, utan ersättare.  

2. Antalet ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor fastställs till  
10 ordinarie ledamöter representerande civilsamhället, utan ersättare.  

3. Antalet ledamöter i Göteborgs stads samråd med den sverigefinska minoriteten 
fastställs till 10 ledamöter representerande civilsamhället, utan ersättare.  

4. Antalet ledamöter i Göteborgs stads HBTQI-råd fastställs till 10 ledamöter 
representerande civilsamhället, utan ersättare.  

5. Antalet ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 
fastställs till 10 ledamöter representerande civilsamhället, utan ersättare.  

6. Varje parti som ingår i kommunstyrelsen får rätt att utse 1 representant till vart och 
ett av kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd.  

7. Sista meningen under Rådets sammansättning kompletteras med: ”Kommunstyrelsen 
bereder nomineringarna så att de motsvarar reglementets intentioner om att råden ska 
utföra sina uppgifter utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och mot diskriminering. Ledamöterna i rådet skall ha sin hemvist i 
Göteborgs stad och representera civilsamhället.”  

8. Tillägget ”Vice ordförande i rådet utses av största oppositionsblocket och andre vice 
ordförande väljs bland civilsamhällesrepresentanterna” läggs till under arbetsformer i 
alla reglementen utom i reglementet för Göteborgs Stads råd för den nationella 
minoriteten romer. 

9. Namnändring och nytt reglemente för Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, 
i enlighet med bilaga 14 till stadsledningskontorets reviderade tjänsteutlåtande med 
komplettering och tillägg enligt punkt 7-8 ovan enligt yrkande från  
S, M, V, D, MP, L och C, antas att gälla från den 1 januari 2023.  

10. Namnändring och nytt reglemente för Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska 
minoriteten, i enlighet med bilaga 15 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med 
komplettering och tillägg enligt punkt 7-8 ovan enligt yrkande från  
S, M, V, D, MP, L och C, antas att gälla från och med den 1 januari 2023.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (89) 
   
   

§ 951 0905/21 forts. 
 

11. Namnändring och nytt reglemente för Göteborgs Stads HBTQ-råd, i enlighet med 
bilaga 16 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med komplettering och tillägg 
enligt punkt 7-8 ovan enligt yrkande från S, M, V, D, MP, L och C, antas att gälla 
från den 1 januari 2023.  

12. Nytt reglemente för Göteborgs Stads pensionärsråd, i enlighet med bilaga 17 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med komplettering och tillägg enligt  
punkt 7-8 ovan enligt yrkande från S, M, V, D, MP, L och C, antas att gälla från och 
med den 1 januari 2023.  

13. Nytt reglemente för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, i 
enlighet med bilaga 18 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med komplettering 
enligt punkt 7 ovan enligt yrkande från S, M, V, D, MP, L och C, antas att gälla från 
och med den 1 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 april 2022, § 249 och bordlagt den 5 oktober 2022, § 662,  
den 19 oktober 2022, § 722, den 2 november 2022, § 770 och den 30 november 2022,  
§ 894. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänstutlåtande den 12 september 2022.  
Yrkande från S, M, V, D, MP, L och C särskilt yttrande KD den 9 december 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 13 december 2022. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från 
S, M, V, D, MP, L och C den 9 december 2022 och avslag på tilläggsyrkande från SD 
den 13 december 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S, M, V, D, MP, L och C  
den 9 december 2022 och tilläggsyrkande från SD den 13 december 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla yrkandet från S, M, V, D, MP, L och C. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (89) 
   
   

§ 951 0905/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 261 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (89) 
   
   

§ 952 0126/22 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera 
stadens projekt 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2022, att inventera stadens 
projekt i syfte att utvärdera och minska antalet projekt i enlighet med bilaga till 
stadsledningskontoret tjänsteutlåtande, antecknas och uppdraget förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 november 2022, § 846 och den 30 november 2022, § 896. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 oktober 2022. 
Återremissyrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 14 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från M, D och L den 14 december 2022. 

Jonas Attenius (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på återremissyrkande från M, D och L 
den 14 december 2022. 

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Protokollsanteckningar 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Axel Darvik (L) deltar inte i beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 december 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (89) 
   
   

§ 952 0126/22 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 262 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (89) 
   
   

§ 953   
Reviderat yrkande från D angående att avbryta planerad 
överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning 
Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för 
verksamheten Bergsjöhöjd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 805, den 23 november 2022, § 859 och  
den 30 november 2022, § 900. 

Handlingar 
Yrkande från D den 29 november 2022. 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 23 november 2022. 
Yrkande från SD den 8 december 2022. 
Yttrande från S, V och MP den 13 december 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (89) 
   
   

§ 954   
Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan 
Göteborgs Stad och Sydafrika 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 807, den 23 november 2022, § 860 och  
den 30 november 2022, § 901. 

Handlingar 
Yrkande från D den 2 november 2022. 
Yrkande från S, V och MP den 18 november 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (89) 
   
   

§ 955   
Reviderat yrkande M, D, L och C särskilt yttrande KD 
angående förtydligande av Framtidens arbete med 
ombildningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, D, L och C den 5 december 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att underlätta för ombildningar i utsatta 
områden, riskområden och särskilt utsatta områden samt områden som inom en 
tioårsperiod tidigare klassats som något av dessa. 
 

2. Kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden revideras från: 
 
§ 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och kvalitativa 
bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. Ett brett 
utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild och 
belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. Därför ska 
bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer. 
 
Till: 
§ 4 Bolaget ska eftersträva att det inom koncernen erbjuds attraktiva och kvalitativa 
bostäder, upplåtna med hyresrätt, åt olika typer av bostadskonsumenter. Ett brett 
utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard, prisbild och 
belägenhet ska eftersträvas. Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. Därför ska 
bolaget aktivt arbeta för att skapa en stad med blandade bostads och 
upplåtelseformer, genom bland annat ombildning av hyresrätter till bostadsrätter samt 
bostadsrätter och småhus i nyproduktion. Det ska bland annat ske genom försäljning 
av byggrätter till privata aktörer som vill bygga bostadsrätter och småhus samt till 
Göteborgs Egnahems AB. Försäljningsintäkter ska utgöra finansieringen av bolagets 
sociala insatser. 
 
Bolaget bör ej planera för eller bygga nya hyresrätter i utsatta områden, riskområden, 
särskilt utsatta områden, områden som inom en tioårsperiod tidigare klassats som 
utsatt eller i primärområden med över 51 procent hyresrätter. Undantag kan göras om 
bedömningen är att det kan bidra positivt till den sociala hållbarheten. Undantag kan 
vara lägenheter med hyrköpsmodell, hyresradhus, kategoribostäder såsom 
studentbostäder eller trygghetsboenden samt större exploateringsprojekt som netto 
bidrar till en avsevärd ökad andel av bostads- eller äganderätt. Redan planerade men 
ej ännu byggda hyresrätter i ovan nämnda områden ska konverteras till i första hand 
bostads- eller äganderätt och i andra hand till bostäder med hyrköpsmodell.  
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (89) 
   
   

3. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden revideras från: 
§ 5 Bolaget får, efter samråd med Stadshus AB, medge koncernbidrag till 
dotterbolaget Göteborgs Egnahems AB i syfte att stödja bolagets sociala inriktning. 
 
Till: 
§ 5 Bolaget får, efter samråd med Stadshus AB, medge koncernbidrag till 
dotterbolaget Göteborgs Egnahems AB i syfte att stödja bolagets sociala inriktning. 
Koncernens arbete ska underlätta för att hyresgäster ska kunna ombilda sina 
hyresrätter till bostadsrätter i utsatta områden, riskområden, särskilt utsatta områden 
samt områden som inom en tioårsperiod tidigare klassats som något av dessa. Bolaget 
ska även tillåta ombildningar utanför utsatta områden i primärområden med minst 75 
procent hyresrätter. De förvaltande dotterbolagen ansvarar för att genomföra 
ombildningsprocesser inom ramen för ovan nämnda kriterier. Det ska ske utifrån 
inkomna förfrågningar från hyresgäster. Bedöms försäljningen vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt ska den inom tre månader från inkommen 
förfrågan lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bedöms 
försäljningen inte vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
beslut i dotterbolagen om ombildning eller ej tas inom tre månader från inkommen 
förfrågan. Om beslutet resulterar i ett positivt beslut om försäljning av fastighet, ska 
försäljningen genomföras utan att prövas av moderbolaget. När 
ombildningsprocessen resulterar i beslut om att avstyrka försäljning av fastighet ska 
beslutet prövas av moderbolaget inom sex månader från inkommen förfrågan. 
Moderbolaget ska bifalla förslag på ombildningar om inte synnerliga skäl föreligger. 
Med synnerliga skäl avses om försäljningen innebär risk för allvarlig förtroendeskada 
eller betydande ekonomisk risk eller om fastigheten har mycket stor strategisk 
betydelse. Om moderbolaget gör bedömningen att synnerliga skäl föreligger eller av 
annan anledning avslår ombildningen ska slutgiltigt avgörande för huruvida 
ombildning ska genomföras omgående lämnas till kommunfullmäktige för 
ställningstagande.  
 

4. Kapitel 2 § 10 i ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden revideras från: 
§ 10 Förvaltnings AB Framtiden ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och 
skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande för 
koncernen och den övergripande ägaren kommunen. 
 
Till: 
§ 10 Förvaltnings AB Framtiden ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och 
skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande för 
koncernen och den övergripande ägaren kommunen. Bolaget ska fastställa lämpliga 
finansiella nyckeltal för koncernen och för de olika verksamhetsdelarna 
(dotterbolagen) så att verksamheternas utveckling kan följas och värderas. 
 

5. Följande paragrafer i ägardirektivet läggs till under kapitel 2 för Förvaltnings AB 
Framtiden (ekonomi och effektivitet): 
§ 11 Ägaren har som finansiellt krav på koncernen Förvaltnings AB Framtiden att 
verksamhetens delar har en kapitalstruktur och ger en avkastning som står i paritet 
med andra jämförbara verksamheter. Måltalen ska kontinuerlig mätas mot relevanta 
externa aktörers utfall. 
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Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (89) 
   
   

 
§ 12 För koncernen som helhet innebär ovanstående att den ekonomiska styrningen 
inriktas mot en soliditet (justerad) lika med eller överstigande 50 procent och en 
direktavkastning lika med eller överstigande 3 procent samt en belåningsgrad lika 
med eller understigande 30 procent. 
 
§ 13 Bolaget ska fastställa finansiella mål för dotterbolagen i syfte att säkerställa att 
övergripande mål för Framtidenkoncernen som helhet uppnås. 
 
§ 14 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Stadshus anvisad process, 
bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan 
branschnorm och de egna verksamheterna och vilka konsekvenser för 
verksamheterna som förändring i lönsamhet och kapitalstruktur innebär. 
 
§ 15 Förvaltnings AB Framtiden ska även, i nära samverkan med Stadens bolag och 
förvaltningar, sträva efter intern effektivitet, där samordning och resursdelning är 
naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet. 
 

6. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Bostads AB Poseidon revideras från: 
 
§ 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i 
områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att genomföra 
ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från 
bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan 
uppnås. Om ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av 
fastighet ska försäljningen prövas av moderbolaget. 
 
Till: 
§ 5 Bolagets arbete ska underlätta för att hyresgäster ska kunna ombilda sina 
hyresrätter till bostadsrätter i utsatta områden, riskområden, särskilt utsatta områden 
samt områden som inom en tioårsperiod tidigare klassats som något av dessa. Bolaget 
ska även tillåta ombildningar utanför utsatta områden i primärområden med minst 75 
procent hyresrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna förfrågningar från hyresgäster. Bedöms försäljningen vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt ska den inom tre månader från inkommen 
förfrågan lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bedöms 
försäljningen inte vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
beslut i bolaget om ombildning eller ej tas inom tre månader från inkommen 
förfrågan. Om beslutet resulterar i ett positivt beslut om försäljning av fastighet, ska 
försäljningen genomföras utan att prövas av moderbolaget. Om 
ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (89) 
   
   

7. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag revideras från: 
 
§ 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i 
områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att genomföra 
ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från 
bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan 
uppnås. Om ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av 
fastighet ska försäljningen prövas av moderbolaget. 
 
Till: 
§ 5 Bolagets arbete ska underlätta för att hyresgäster ska kunna ombilda sina 
hyresrätter till bostadsrätter i utsatta områden, riskområden, särskilt utsatta områden 
samt områden som inom en tioårsperiod tidigare klassats som något av dessa. Bolaget 
ska även tillåta ombildningar utanför utsatta områden i primärområden med minst 75 
procent hyresrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna förfrågningar från hyresgäster. Bedöms försäljningen vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt ska den inom tre månader från inkommen 
förfrågan lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bedöms 
försäljningen inte vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
beslut i bolaget om ombildning eller ej tas inom tre månader från inkommen 
förfrågan. Om beslutet resulterar i ett positivt beslut om försäljning av fastighet, ska 
försäljningen genomföras utan att prövas av moderbolaget. Om 
ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. 
 

8. Kapitel 2 § 5 i ägardirektivet för Familjebostäder i Göteborg AB revideras från: 
 
§ 5 Bolaget ska arbeta aktivt för att öka ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i 
områden där hyresrätter är dominerande. Bolaget ansvarar för att genomföra 
ombildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från 
bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads - och upplåtelseformer kan 
uppnås. Om ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av 
fastighet ska försäljningen prövas av moderbolaget. 
 
Till: 
§ 5 Bolagets arbete ska underlätta för att hyresgäster ska kunna ombilda sina 
hyresrätter till bostadsrätter i utsatta områden, riskområden, särskilt utsatta områden 
samt områden som inom en tioårsperiod tidigare klassats som något av dessa. Bolaget 
ska även tillåta ombildningar utanför utsatta områden i primärområden med minst 75 
procent hyresrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra ombildningsprocesser utifrån 
inkomna förfrågningar från hyresgäster. Bedöms försäljningen vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt ska den inom tre månader från inkommen 
förfrågan lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bedöms 
försäljningen inte vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
beslut i bolaget om ombildning eller ej tas inom tre månader från inkommen 
förfrågan. Om beslutet resulterar i ett positivt beslut om försäljning av fastighet, ska 
försäljningen genomföras utan att prövas av moderbolaget. Om 
ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av fastighet ska 
försäljningen prövas av moderbolaget. 
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9. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att säkerställa i sina riktlinjer att tillräckliga 

åtgärder vidtas så genomförda ombildningar inte riskerar att utnyttjas av kriminella. 
Återrapportering av uppdrag ska ske till kommunfullmäktige senast juni 2023. 
 

10. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att vid ytterligare behov av att tolka och 
konkretisera ägardirektiven hemställa frågan till kommunfullmäktige. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 478, den 15 juni 2022, § 523, den 21 september 2022, § 611, 
den 5 oktober 2022, § 677, den 19 oktober 2022, § 728, den 2 november 2022, § 772, 
den 9 november 2022, § 815, den 23 november 2022, § 867 och den 30 november 2022,  
§ 906. 

Handlingar 
Yrkande från M, D, L och C särskilt yttrande KD den 5 december 2022 (reviderat). 
Yrkande från V, MP och S den 29 november 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S den 29 november 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från 
M, D, L och C den 5 december 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Jörgen 
Fogelklous yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons och Jörgen Fogelklous 
yrkande och Nej för bifall till Daniel Bernmars yrkande.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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 
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 5 december 2022. 
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Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 263 
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§ 956   
Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD angående att 
upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, Vård- och 
omsorgsboenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och D den 23 november 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Äldre- samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta tillämpa rätten för 
omsorgstagare att fritt välja mellan vård- och omsorgsboende i kommunal eller extern 
regi, i enlighet med det nya regelverket från februari 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 907. 

Handlingar 
Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD den 23 november 2022. 
Yttrande från C den 9 december 2022. 
Yttrande från SD den 13 december 2022. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska 
bordläggas till sammanträdet den 11 januari 2023 och i andra hand avslag på yrkande från 
M, L och D den 23 november 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
och bifall till yrkande från M, L och D den 23 november 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 
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§ 956 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
bordläggning.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från  
M, L och D och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på yrkandet från  
M, L och D.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja i båda omröstningarna. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 november 2022. 

Emmyly Bönfors (C) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 264 
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§ 957   
Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD angående att 
upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, LOV 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och D den 23 november 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Äldre- samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta tillämpa systemet enligt 
lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten och säkerställa att äldre fortsatt har möjlighet 
att välja en hemtjänstutförare i kommunal eller extern regi på lika villkor. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 908. 

Handlingar 
Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD den 23 november 2022. 
Yttrande från SD den 29 november 2022. 
Yttrande från C den 9 december 2022. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska 
bordläggas till sammanträdet den 11 januari 2023 och i andra hand avslag på yrkande från 
M, L och D den 23 november 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
och bifall till yrkande från M, L och D den 23 november 2022. 

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

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

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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). 
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§ 957 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från  
M, L och D och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på yrkandet från  
M, L och D.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja i båda omröstningarna. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 november 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 november 2022. 

Emmyly Bönfors (C) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2022. 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 265 
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§ 958   
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD angående 
huvudman för vuxenutbildning och SFI  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, D och L den 23 november 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att fortsätta tillse att 
kvalitet och kostnadseffektivitet är styrande principer för val av huvudman av 
vuxenutbildning och SFI oavsett om det sker i privat eller egen regi.  

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska aktivt uppmuntra seriösa 
privata aktörer. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 908. 

Handlingar 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 23 november 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 6 december 2022. 
Yttrande från C den 9 december 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 11 januari 2023 och i andra hand avslag på samtliga yrkanden. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
och bifall till yrkande från M, D och L den 23 november 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från M, D och L den 23 november 2022 
och tilläggsyrkande från SD den 6 december 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 
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§ 958 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
bordläggning.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från  
M, D och L och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på yrkandet från  
M, D och L.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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). 

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 november 2022. 

Emmyly Bönfors (C) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 266 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (89) 
   
   

§ 959   
Yrkande från MP, S och V angående revidering av reglemente 
för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden 
avseende ansvar för inrättande av naturreservat  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handling 
Yrkande från MP, S och V den 2 december 2022. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (89) 
   
   

§ 960   
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD angående att 
upprätthålla självbestämmande för personer med 
funktionsnedsättning inom daglig verksamhet enligt LSS i 
Göteborg, LOV 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar att yrkandet återtagits. 

Handlingar 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 7 december 2022. 
Yttrande från SD den 13 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) anmäler att yrkandet från M, D och L  
den 7 december 2022 återtas. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (89) 
   
   

§ 961   
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD angående 
verkställning av rutinen gällande arbetsbrist till en hantering 
enligt Lagen om anställningsskydd och Allmänna 
bestämmelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar att yrkandet återtagits. 

Handling 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 7 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) anmäler att yrkandet från M, D och L  
den 7 december 2022 återtas. 
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Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (89) 
   
   

§ 962   
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD angående 
socioekonomisk viktning för förskoleklass och grundskola 

Beslut 
Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Handlingar 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 14 december 2022. 
Yttrande från SD den 13 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde. 

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på om ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde eller bordläggas till sammanträdet den 11 januari 2023 och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde och Nej för att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 11 januari 2023.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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). 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (89) 
   
   

§ 963   
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD angående Inget 
krav på förmedling genom BoPlats 

Beslut 
Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Handling 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 6 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde. 

Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 11 januari 2023. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på om ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde eller bordläggas till sammanträdet den 11 januari 2023 och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde och Nej för att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 11 januari 2023.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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). 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (89) 
   
   

§ 964   
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD angående ökad 
framdrift av detaljplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar att yrkandet återtagits. 

Handlingar 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 6 december 2022. 
Yttrande från C den 13 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) anmäler att yrkandet från M, D och L  
den 6 december 2022 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (89) 
   
   

§ 965   
Reviderat yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD 
angående inriktning för Förvaltnings AB Framtiden 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar att yrkandet återtagits. 

Handlingar 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 13 december 2022 (reviderat). 
Yrkande från C den 9 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) anmäler att yrkandet från M, D och L  
den 13 december 2022 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (89) 
   
   

§ 966   
Yrkande från C angående bevara tillämpningen enligt lagen 
om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet  

Beslut 
Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Handling 
Yrkande från C den 7 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde och i andra hand bifall till yrkande från C den 7 december 2022. 

Marina Johanson (S) och Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas 
till sammanträdet den 11 januari 2023 och i andra hand avslag på yrkande från C 
den 7 december 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på om ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde eller bordläggas till sammanträdet den 11 januari 2023 och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde och Nej för att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 11 januari 2023.” 

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (89) 
   
   

§ 966 forts. 
Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet. 

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

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (89) 
   
   

§ 967   
Yrkande från C angående nattladdning för elbilar 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handling 
Yrkande från C den 7 december 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (89) 
   
   

§ 968   
Yrkande från S, M, V, MP, L, D och C särskilt yttrande KD 
angående införande av personalutskott och revidering av 
bestämmelser för utseende av ledamöter i 
arvodesberedningen 

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

Kommunstyrelsens personalberedning övergår till kommunstyrelsens personalutskott. 
Utskottet ska bestå av sex ledamöter. Stadsledningskontoret får i uppdrag att föreslå 
lämplig delegation för kommunstyrelsens personalutskott samt att föreslå arbetsordning 
och uppgifter för personalutskottet. Befintliga arbetsformer revideras i enlighet med detta 
beslut. Personalutskottet sammanträder onsdagar kl. 13.00 efter KSAU eller de datum 
utskottet själva väljer. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, V, MP, L, D och C  
den 7 december 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar revideras under § 3 
Arvodesberedningens uppdrag, genom att följande text läggs till: Arvodesberedningen 
ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. 
Ledamöterna i beredningen ska vara politiskt tillsatta men bestå av personer som inte 
innehar politiska uppdrag inom Göteborgs Stad, vilket inkluderar nämnder, styrelser och 
stiftelser. 

Handling 
Yrkande från S, M, V, MP, L, D och C särskilt yttrande KD den 7 december 2022. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 267 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (89) 
   
   

§ 969 1181/22 
Hemställan från grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden om medel för sommarlovskort 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Grundskolenämndens hemställan om att ianspråkta 13,2 mnkr av de i budget 2022 
kommuncentralt avsatta medlen för sommarlovskort godkänns.  

2. Utbildningsnämndens hemställan om att ianspråkta 7,86 mnkr av de i budget 2022 
kommuncentralt avsatta medel för sommarlovskort godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (89) 
   
   

§ 970 1362/21 
Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av den 
kommunala bolagssektorn utifrån osund konkurrens 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2022. 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 14 december 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (89) 
   
   

§ 971 0268/22 
Redovisning av uppdrag att identifiera lämpliga tomställda 
eller lågt nyttjade fastigheter som skulle kunna konverteras 
till studentbostäder 

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

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2022-01-26 § 60 punkt 3 till 
stadsledningskontoret att i samverkan med de fastighetsägande förvaltningarna, 
identifiera att identifiera lämpliga tomställda eller lågt nyttjade fastigheter som skulle 
kunna konverteras till studentbostäder, antecknas och förklaras fullgjort 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med stadens byggnadsägande 
förvaltningar och bolag, redovisa samtliga de kommunägda byggnader som idag står 
tomma. 

Kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkande från M, D och L den 8 december 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Fastighetsnämnden, och efter årsskiftet 2022/2023 exploateringsnämnden, ges i uppdrag 
att vid utredning om avyttring av kommunägda bebyggda fastigheter särskilt beakta 
möjligheten att konvertera byggnadens användning för studentbostäder före avyttring. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2022. 
Tilläggsyrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 8 december 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, D och L  
den 8 december 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från M, D och L den 8 december 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag.  

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (89) 
   
   

§ 971 0268/22 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkandet från 
M, D och L.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 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 som yttrande en skrivelse från den 8 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 269 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (89) 
   
   

§ 972 1212/22 
Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2022  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Göteborgs Stadshus AB:s förslag till bokslutsdispositioner 2022 godkänns med de 
beloppsmässiga justeringar som stadsledningskontoret gjort på grund av ändrade 
resultatprognoser, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
och ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie bolagsstämma 2023.  

2. Göteborgs Stadshus AB får befogenhet att, utifrån skattetekniska utgångspunkter och 
dotterbolagens definitiva resultat för år 2022, göra justeringar av de i punkt 1 
beslutade dispositionerna. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (89) 
   
   

§ 973 1370/21 
Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för arbete med 
avhoppare  

Beslut 
Enligt yrkande från S, V, MP och C: 

1. Kommunstyrelsen remitterar stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads 
riktlinje för arbete med avhoppare till Polismyndigheten Storgöteborg, 
Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, föreningen KRIS och socialnämnderna 
Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Som en del i remitteringen till 
socialnämnderna ska synpunkter inhämtas från lokalt föreningsliv i respektive 
stadsområde. Remissvaren ska inkomma senast i mars 2023.  

2. En punkt läggs till under rubriken ”Socialnämnd Centrum genom samlad 
avhopparverksamhet (SAV) ansvarar för” som lyder: ”att, i samverkan med de fyra 
socialnämnderna, utveckla särskilda metodstöd eller insatser riktade till unga 
avhoppare”. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 december 2022. 
Yrkande från S, V, MP och C den 9 december 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från S, V, MP och C den 9 december 2022 och 
avslag på tilläggsyrkande från SD den 8 december 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 8 december 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från S, V, MP och C  
den 9 december 2022 och tilläggsyrkande från SD den 8 december 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla yrkandet från S, V, MP och C. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Polismyndigheten Storgöteborg, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, föreningen 
KRIS och socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst genom 
stadsledningskontoret 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (89) 
   
   

§ 974 1095/22 
Utökat skydd av Göteborgs Stads stadsvapen  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att genom varumärkesregistreringar stärka skyddet 
för Göteborgs Stads stadsvapen (med och utan ordbild) i syfte att förhindra otillåten 
användning i Sverige och i EU. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 november 2022. 
Yttrande från SD den 6 december 2022. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (89) 
   
   

§ 975   
Göteborgs Stads nomineringar till Göteborgsregionens 
kommunalförbund  

Beslut 
Till Göteborgsregionens kommunalförbund nomineras: 

Förbundsstyrelsen  
1. Jonas Attenius (S)  
2. Axel Josefson (M)  

Beredningsgruppen för arbetsmarknad  
1. Blerta Hoti (S)  
2. Anders Svensson (M)  
3. Marie Brynolfsson (V)  

Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad  
1. Johannes Hulter (S)  
2. Åsa Hartzell (M)  
3. Joakim Larsson (MP)  

Beredningsgruppen för social välfärd  
1. Marina Johansson (S)  
2. Elisabeth Lann (KD)  
3. Jenny Broman (V) 

Handling 
Skrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund den 21 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Valberedningen 
De nominerade 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (89) 
   
   

§ 976   
Göteborgs Stads nomineringar förbundsstyrelsen för 
Räddningstjänsten Storgöteborg  

Beslut 
Till ledamöter och ersättare och revisor i förbundsstyrelsen samt ordförande samt andre 
vice ordförande i förbundsstyrelsen respektive förbundsfullmäktige för räddningstjänsten 
Storgöteborg nomineras: 

Ledamöter 
Ingrid Andreae (S)  
Anders Hyllander (M)  
Frida Tånghag (V)  
Lars Kérla (D)  
Robert Hammarstrand (S)  
Göran Larsson (MP) 

Ersättare 
Linnea Wikström (S)  
Kristina Bergman Alme (L)  
Karin Karlsson (V) 

Revisor 
Eva Nihlblad (S) 

Ordförande samt andre vice ordförande i förbundsstyrelsen  
Ingrid Andreae (S), ordförande 
Anders Hyllander (M), andre vice ordförande 

Förste samt andre vice ordförande i förbundsfullmäktige  
Maria Wåhlin (V), förste vice ordförande 
Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande 

Protokollsutdrag skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Valberedningen 
De nominerade 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (89) 
   
   

§ 977 1108/21 
Redovisning av uppdrag att utreda inrättandet av en 
beredskapshandläggare med kansli  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-08-18 § 576 till stadsledningskontoret att utreda 
inrättandet av en beredskapshandläggare med kansli placerad direkt under 
krisledningsnämnden förklaras fullgjort.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att inrätta en beredskapsfunktion i enlighet med 
slutsatserna i detta tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 910. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2022. 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 14 december 2022. 
Yttrande från S, V och MP den 14 december 2022. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från M, D och L  
den 14 december 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, D och L  
den 14 december 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly Bönfors och Jonas 
Attenius yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S, V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 14 december 2022. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (89) 
   
   

§ 978 1090/22 
Undertecknande av stadga för EU-kommissionens mission 
för klimatanpassning 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stadga för EU-kommissionens mission för klimatanpassning, i enlighet med bilaga 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.  

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna stadga för  
EU-kommissionens mission för klimatanpassning, i enlighet med bilaga till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ansvara för samordning och rapportering av 
EU-kommissionens mission för klimatanpassning. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 911. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 november 2022. 
Yttrande från SD den 13 december 2022. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (89) 
   
   

§ 979 0583/22 
Redovisning av uppdrag gällande Göteborgs krisberedskap i 
ett nytt säkerhetspolitiskt läge 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 820 och den 30 november 2022, § 912. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 september 2022. 
Yttrande från M, D, L och KD den 29 november 2022. 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 2 december 2022. 
Yrkande från S, V och MP den 9 december 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (89) 
   
   

§ 980 1038/22 
Återrapportering gällande undersökning av framdrift i arbetet 
med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på 
personalparkeringar i ytterområden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 november 2022, § 872 och den 30 november 2022, § 913. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 oktober 2022. 
Yrkande från V, S, MP och C den 9 december 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (89) 
   
   

§ 981 0700/22 
Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för  
Kärra-Skogome 

Beslut 
Enligt beslutssatsen i yrkandena från MP, S och V samt C: 

Att avslå begäran om igångsättningsbeslut för fördjupning av översiktsplan för  
Kärra-Skogome. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 628, den 5 oktober 2022, § 693, 19 oktober 2022,  
§ 744, den 2 november 2022, § 781, den 23 november 2022, § 874 och  
den 30 november 2022, § 914. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2022. 
Yrkande från MP, S och V den 17 november 2022. 
Yrkande från C den 18 november 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP, S och V den 17 november 2022. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från C den 18 november 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Beslutsgång  
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från MP, S och V 
och yrkandet från C behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssatser.  

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (89) 
   
   

§ 981 0700/22 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts yrkande och Nej för 
bifall till Karin Pleijels och Emmyly Bönfors yrkande.”  

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6).  

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (7).  

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

Reservationer 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) reserverar sig mot beslutet. 

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

Axel Darvik (L) reserverar sig mot beslutet.  

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (89) 
   
   

§ 982   
Reviderat yrkande från D, M och L särskilt yttrande KD 
angående att utreda möjligheten att inrätta ett boende för 
barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på 
institutioner 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 823, den 23 november 2022, § 875 och  
den 30 november 2022, § 915. 

Handlingar 
Yrkande från D, M och L särskilt yttrande KD den 14 december 2022 (reviderat). 
Yttrande från V, MP och S den 22 november 2022. 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (89) 
   
   

§ 983   
Yrkande från S, V och MP angående fördelning av ansvar för 
kommunfullmäktiges budgetmål år 2023  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, D och L den 9 december 2022 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Fördelning av ansvar för mål i kommunfullmäktiges budget till nämnder och styrelser ska 
bli beslutade av kommunfullmäktige. 

Handlingar 
Yrkande från S, V och MP den 7 december 2022. 
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 9 december 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP den 7 december 2022 och 
avslag på yrkande från M, D och L den 9 december 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, D och L  
den 9 december 2022. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Jonas Attenius yrkande.”  

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD) 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).  

Emmyly Bönfors (C) avstår från att rösta (1). 

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Axel Josefsons 
yrkande. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (89) 
   
   

§ 983 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 268 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (89) 
   
   

§ 984 0797/22 
Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Abdullahi 
Mohamed (MP) om stöd till unga att lämna en kriminell livsstil 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 76 (89) 
   
   

§ 985 0706/22 
Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud 
Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell 
för båtplatser och uppläggningsplatser 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 november 2022, § 919. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 november 2022. 

Protokollsanteckning 
Jonas Attenius (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 77 (89) 
   
   

§ 986 0589/22 
Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
att i samband med FN-dagen flagga för det internationella 
Göteborg 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 november 2022, § 878 och den 30 november 2022, § 920. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 78 (89) 
   
   

§ 987 0503/22 
Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om 
att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 830, den 23 november 2022, § 881 och  
den 30 november 2022, § 922. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 79 (89) 
   
   

§ 988 0381/22 
Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
inrätta ett kemikaliecentrum 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 januari 2023. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 oktober 2022, § 747, den 2 november 2022, § 789,  
den 9 november 2022, § 835, den 23 november 2022, § 884 och den 30 november 2022,  
§ 925. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2022. 
Yrkande från MP, V och S den 18 november 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 80 (89) 
   
   

§ 989 1018/22 
Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Kreativa 
Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling 
för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av 
hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44), i 
enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Kulturdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Kulturdepartementet 
Kulturnämnden 
Business Region Göteborg AB  
Göteborg & Co AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 81 (89) 
   
   

§ 990 0966/22 
Remiss från Finansdepartementet - Promemorian Utökat 
informationsutbyte 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av promemorian Utökat informationsutbyte, i enlighet med  
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2022. 
Tilläggsyrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 2 december 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från M, D och L den 2 december 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, D och L  
den 2 december 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkandet från 
M, D och L.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (7). 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, D, L och KD antecknar som yttrande yrkandet från  
den 2 december 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 82 (89) 
   
   

§ 990 0966/22 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Finansdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 83 (89) 
   
   

§ 991 1104/22 
Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets 
redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Miljödepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Miljödepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 84 (89) 
   
   

§ 992 1046/22 
Remiss Underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk 
handlingsplan 2023 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över de tre remisserna Lokal och regional klimatomställning - underlag inför 
klimatpolitisk handlingsplan 2023, Trafikanalys Rapport Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning och Promemorian Näringslivets klimatomställning, i 
enlighet med bilaga 11 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Miljödepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 november 2022. 
Yttrande från M, D, L och KD den 9 december 2022. 
Yttrande från C den 12 december 2022. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, D, L och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 december 2022. 

Emmyly Bönfors (C) antecknar som yttrande en skrivelse från den 12 december 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Miljödepartementet 
Byggnadsnämnden 
Inköp- och upphandlingsnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Trafiknämnden 
Business Region Göteborg AB 
Förvaltnings AB Framtiden 
Göteborg Energi AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 85 (89) 
   
   

§ 993   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Stadsdirektör Eva Hessman tackar å stadsledningskontorets vägnar ordföranden, 
presidiet, kommunstyrelsen och politiska sekreterare för ett gott samarbete under 
mandatperioden och önskar den nya kommunstyrelsen välkommen. 

Anförandet besvaras av ordföranden Axel Josefson (M). 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 86 (89) 
   
   

§ 994   
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

 
• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0031/22 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
• 0033/22 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning – november 2022  
• 0632/22 - Västsvenska paketet - Styrgrupps- och ledningsgruppsanteckningar 2022 
• 0484/22 - Protokoll från råd, referensgrupper och styrgrupper till kommunstyrelsen   
• Personalberedningens protokoll 2022-11-10 
• 0013/22 - Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret   
• Arvodesberedningens protokoll från den 29 november 2022 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 26 oktober 2022  
• Protokoll från FSG 2022-11-24 
• 0068/22 - Förvaltningsrätten i Göteborg - Överklagande av budget för 2023 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 87 (89) 
   
   

§ 995   
Förordnande av politiska sekreterare för S, M, V, SD, D, MP, 
L, KD och C 

Beslut 
1. Josef Akar (S), Elisabeth Hulter (S), Sofia Kodelja (S), Ruben Malmström (S), 

Louise Warenius (S) och Gustav Öberg (S) förordnas som politiska sekreterare för S 
för tiden 2023–2026. 

2. Jeta Ibishi (M), Stefan Kraft (M), Jonas Berg (M), Louise Isberg (M) och  
Aria Nakhaei (M) förordnas som politiska sekreterare för M för tiden 2023–2026. 

3. Johan Svensson (V), Alice Vernersson (V), Rasmus Loberg (V), Anna-Klara Behlin 
(V), Jennifer Merelaid Hankins (V) och Erik Järvelä (V) förordnas som politiska 
sekreterare för V för tiden 2023–2026. 

4. Marcus Silbo (SD), Agneta Kjaerbeck (SD), Timothy Tréville (SD) och  
Emma Ylivallo Altenhammar (SD) förordnas som politiska sekreterare för SD för 
tiden 2023–2026. 

5. Jessica Blixt (D), Patrik Höstmad (D), Veronica Öjeskär (D), Mattias Arvidsson (D) 
och Mariette Höij Risberg (D) förordnas som politiska sekreterare för D för tiden 
2023–2026. 

6. Klas Eriksson (MP), Klara Holmin (MP), Max Reijer (MP), Anna Skrapste (MP)  
och Max Bonnier Eklund (MP) förordnas som politiska sekreterare för MP för tiden 
2023-2026.  

7. Max Reijer (MP) har för tiden från och med den 15 februari till och med  
den 31 augusti 2023 en tjänstgöringsgrad på 60 %. Martin Jordö (MP) förordnas som 
vikarierande politisk sekreterare för MP i stället för Max Reijer (MP) under samma 
period med en tjänstgöringsgrad på 60 %. 

8. Abraham Staifo (L), Jens Adamik (L), Ellen Österberg (L) och Fredrik Lundgren (L) 
förordnas som politiska sekreterare för L för tiden 2023–2026.  

9. Dan-Ove Marcelind (KD), Erik Palmgren (KD) och Miriam Lilja (KD) förordnas 
som politiska sekreterare för KD för tiden 2023–2026. 

10. Emma Dolderer (C), Kristoffer Filipsson (C) och Alexandra Stenlund (C) förordnas 
som politiska sekreterare för C för tiden 2023–2026. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Stadsledningskontoret / kontorsledning 
De förordnade 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 88 (89) 
   
   

§ 996   
Övrig fråga 
 
Henrik Munck (-) tackar kommunstyrelsen och stadsledningskontoret för den gångna 
mandatperioden och önskar alla lycka till inför de kommande fyra åren. Vidare anmäler 
han att han till dagens sammanträde skickat in ett yttrande om styrelseutvärdering  
2019-2022.  

Handling 
Yttrande från Henrik Munck (-) den 14 december 2022. 

Protokollsanteckning 
Henrik Munck (-) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 december 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 22) 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 89 (89) 
   
   

§ 997   
Anföranden 
 
Ordföranden Axel Josefson (M) tackar kommunstyrelsen, politiska sekreterare och 
stadsledningskontoret för arbetet under den gångna mandatperioden och önskar nya 
kommunstyrelsen lycka till i det fortsatta arbetet. Han framför vidare ett tack till Henrik 
Munck (-), Jessica Blixt (D) och Grith Fjeldmose (V) som avslutar sitt uppdrag i 
kommunstyrelsen vid årsskiftet.   
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