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Tid: 09:30–11:08  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 710–754 

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

Tjänstgörande ersättare 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 

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,  
Magnus Andersson, § 710 
Via Teams: Elisabeth Hulter, Johannes Hulter, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Sofia 
Kodelja, Louise Warenius, Anna Skrapste, Klas Eriksson, Klara Holmin, Johan Svensson, 
Rasmus Loberg, Marie Brynolfsson, Jennifer Hankins, Erik Järvelä, Martin Jordö, 
Veronica Öjeskär, Mattias Arvidsson, Patrik Höstmad, Mariette Höij Risberg, Louise 
Isberg, Jasmin Usta, Anna Andersson, Alexandra Stenlund, Fredrik Lundgren, Kristoffer 
Filipsson, Birgitta Granquist, Ellen Österberg, Abraham Staifo, Rebecca Gellerman, Erik 
Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Erica 
Farberger, Christina Terfors 

Justeringsdag:   
 

  

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 2 (59) 
   
   

Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
 

 

 

  

Sekreterare 
 
_________________________ 
Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 
 
_________________________ 
Axel Josefson 

 

 

Justerande 
 
_________________________ 
Daniel Bernmar 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 3 (59) 
   
   

§ 710   
Information om det ekonomiska läget 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information. 

Magnus Andersson lämnar en information under följande rubriker: 

• Många dystra faktorer ger stor påverkan på stadens ekonomiska utveckling framåt 
• Inflationen 
• Räntan 
• Historiska räntor samt prognos, Göteborgs Stad 
• Tilltron till ekonomin sjunker och är väldig låg hos hushållen 
• Tillväxten avtar 
• Arbetslösheten ökar 
• Skatteunderlaget minskar realt och de generella statsbidragen minskar 
• Uppföljning per augusti 2022 

- Koncernen 
- Kommunen 
- Bolagen 
- Investeringar, koncernen 
- Skuldutveckling, koncernen 
- Finansierings- och nettokostnadsutveckling 
- Trendmässig utveckling av nettokostnader och personalvolym 
- Nettokostnadsavvikelse 
- Förväntad utveckling 
- Bolagens påverkan utifrån ekonomisk utveckling 
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§ 711   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 712 0064/22 
Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelsen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.  

2. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget från budget 
2021 att delta i Skatteverkets pilotprojekt om felaktig folkbokföring enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.4.1, diarienummer 1680/20.  

3. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
tillsammans med nämnden för Intraservice komplettera intervjuguiden i Göteborgs 
Stads HR-process för rekrytering med fördjupade frågor om kandidatens bakgrund 
för att bedöma den sökandes lämplighet för den aktuella tjänsten enligt beskrivning i 
avsnitt 4.1.5.1, diarienummer 1372/21.  

4. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
implementera drogtester som en del av den säkerhetsprövning som görs vid 
nyanställningar till säkerhetsklassade tjänster i förvaltningar och bolag enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.5.1, diarienummer 1373/21.  

5. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
tillsammans med Göteborgs Stads socialnämnder Centrum, Hisingen, Nordost och 
Sydväst, får i uppdrag att starta ett projekt i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, gällande metoden Group Violence 
Intervention med lokal anpassning, enligt beskrivning i avsnitt 4.1.5.1, diarienummer 
1456/21.  

6. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
tillsammans med berörda nämnder och styrelser undersöka möjlighet och lämplighet 
att använda stugbyn Kärralund för ukrainska flyktingar under pågående krig och 
invasion av Ukraina enligt beskrivning i avsnitt 4.1.5.1, diarienummer 0487/22.  

7. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att samtliga 
nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i 
händelse av kris enligt beskrivning i avsnitt 4.1.5.1, diarienummer 0488/22.  

8. Uppdraget till stadsledningskontoret att se över möjligheterna att harmonisera stadens 
riktlinjer för vård- och omsorgspersonal med Västra Götalandsregionens, gällande 
doftanvändning enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort, diarienummer 
0666/21. 

9. Uppdraget till stadsledningskontoret att träda in i förhandling med arbetstagarparterna 
i syfte att träffa ett kollektivavtal som bland annat reglerar roll- och ansvarsfördelning 
angående trakasserier och kränkningar enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras 
fullgjort, diarienummer 1424/21. 
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§ 712 0064/22 forts. 
 

10. Uppdraget till stadsledningskontoret att ta fram en mall för nämnderna att använda 
sig av för att redovisa varje hållbarhetsdimension för respektive investeringsområde 
och större projekt enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort, 
diarienummer 1551/21. 

11. Uppdraget till stadsledningskontoret att senast i budgetunderlaget för 2023 redovisa 
historiska hyreshöjningar enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort, 
diarienummer 1413/21 p.3. 

Kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkande från M, L, D, S och C den 14 oktober 2022 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämnden för Intraservice får i uppdrag att se över möjligheterna att starta en 
hemtagning av Skatteverkets uppgifter i Navet till en server inom Göteborgs Stad och 
sedan möjliggöra för förvaltningar och bolag att beställa utdrag ur innehållet.  

2. Förvaltnings AB Framtiden får följande uppdrag (a-d): 
a. Med 1–3 årsintervall göra kontroller av hyresbeståndet mot befintlig 

folkbokföringsdata för bättre registervård och signalfångst.  
b. Skapa rutiner för personal i bostadsområden, som bovärdar och likande, gällande 

impulser till Störningsjouren i syfte att nå enhetlig rapportering om oriktiga 
hyresförhållanden.  

c. Inom stadens bostadsbestånd genomföra kontroll enligt den modell med 
systematiskt kontrollarbete som Gårdstensbostäder genomfört.  

d. Genomföra fysiska kontrollbesök efter impulser i samverkan med andra 
förvaltningar inom staden som till exempel miljöförvaltningen och 
räddningstjänsten. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 599 och den 5 oktober 2022, § 652 avseende punkt 2-11.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 augusti 2022.  
Tilläggsyrkande från M, L, D, S och C särskilt yttrande KD den 14 oktober 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från M, L, D, S och C den 14 oktober 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, D, S och C  
den 14 oktober 2022. 
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§ 712 0064/22 forts. 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
Vi reserverar oss mot att en majoritet i kommunstyrelsen frångår beredningsprocessen 
och fullmäktiges beslut genom att lägga ett uppdrag mitt under beredningsprocessen 
istället för att invänta ett färdigt uppdrag. Detta har, så vitt vi vet, aldrig skett och är i 
strid mot både god sed och fullmäktiges beslut.  

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 206 
Stadsledningskontoret 
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§ 713 0998/22 
Antagande av detaljplan för bostäder väster om Billingegatan 
inom stadsdelen Älvsborg   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg, upprättad 
2022-02-17 och reviderad 2022-08-23, antas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 197 
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§ 714 0070/22 
Delårsrapport augusti - Staden 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Förskolenämndens hemställan, om att tilldelas 9 400 tkr från det kommuncentrala 
anslaget evakuering- och omställningskostnader för att täcka nämndens upparbetade 
investeringsrelaterade driftskostnader från april till och med augusti beviljas. 

2. Grundskolenämndens hemställan, om att tilldelas 32 500 tkr från det kommuncentrala 
anslaget för evakuering- och omställningskostnader för att täcka nämndens 
upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader från april till och med augusti 
beviljas. 

3. Utbildningsnämndens hemställan, om att tilldelas 9 100 tkr från det kommuncentrala 
anslaget för evakuering- och omställningskostnader för att täcka nämndens 
upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader till och med augusti beviljas.  

4. Trafiknämndens hemställan, om att tilldelas 1 454 tkr från det kommuncentrala 
anslaget för sommarlovskort beviljas.  

5. Business Region Göteborg ABs (BRG) hemställan, om att tilldelas 2 500 tkr från det 
kommuncentrala anslaget för batterifabrik beviljas. 

6. Förslag till fördelning av tillkommande stadsbidrag inom krisberedskapsområdet om 
totalt 2 500 tkr, med följande fördelning: förskolenämnden 700 tkr, 
grundskolenämnden 1350 tkr och utbildningsnämnden 450 tkr godkänns. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C, D, S, V och MP den 14 oktober 2022 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Göteborgs Stads delårsbokslut per augusti 2022, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.  

2. Det generella statsbidraget för utökade bemanning av sjuksköterskor på särskilda 
boenden tilldelas äldre samt vård- och omsorgsnämnden genom att nämndens 
kommunbidrag utökas med 18 100 tkr år 2022. 

3. Utdelningskravet på 220 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2022 under 
förutsättning att ett positivt balanskrav uppnås. Om förutsättningarna skulle förändras 
och leda till ett negativt balanskravsresultat, ska krav på en nödvändig nivå på 
utdelning ställas för att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat och arbetas in 
i stadens kommande bokslut. 
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§ 714 0070/22 forts. 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 juni 2022. 
Yrkande från M, L, C, D, S, V och MP särskilt yttrande KD den 14 oktober 2022.  

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 198 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
Trafiknämnden 
Business Region Göteborg AB 
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§ 715 0977/22 
Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering 
av uppdrag 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2022. 
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§ 716 0581/21 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 6 april 2022, § 286. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 september 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 13 oktober 2022. 
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§ 717 0969/22 
Hemställan från Göteborg Energi AB om att ställa ut 
moderbolagsgaranti till Göteborg Energi Din El AB   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från Göteborgs Energi AB om att ställa ut moderbolagsgaranti som uppgår till 
20 miljoner Euro för Göteborgs Energi Din El AB tillstyrks. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 199 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 14 (59) 
   
   

§ 718 0561/22 
Göteborgs Stads program för destinationsutveckling  
2022–2030 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 15 juni 2022, § 511. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 maj 2022, reviderat den 20 september 2022. 
Tilläggsyrkande från D den 19 oktober 2022. 
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§ 719 0617/21 
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023–2026  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023–2026, i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av 
digital utveckling och förvaltning, i enlighet med bilaga 5, antas.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020 till kommunstyrelsen att ta fram en  
IT-strategi och en digitaliseringsstrategi, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 april 2022, § 357. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2022, reviderat den 23 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 200 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 16 (59) 
   
   

§ 720 0762/22 
Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026 

Beslut 
På förslag av tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2022. 
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§ 721 0703/22 
Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö- och 
klimatprogrammets strategier 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 - återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av 
miljö- och klimatprogrammets strategier i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 37 till kommunstyrelsen och miljö- och 
klimatnämnden att utreda förutsättningarna för att Göteborg Stad tillsammans med 
näringslivet, akademi och andra intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ 
med ”Plusstäder”, förklaras fullgjort.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020 (2019-11-13 § 4) till förskolenämnden 
att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds, 
förklaras fullgjort.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2022-01-27 § 7 till förskolenämnden att senast första 
kvartalet 2022 återrapportera till kommunfullmäktige vilka åtgärder som vidtas för att 
säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg i hemmet erbjuds likvärdigt över hela 
kommunen utifrån behov, förklaras fullgjort.  

5. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2021 (2020-11-05 § 5) till park- och 
naturnämnden att uppdatera stadens grönstrategi, förklaras fullgjort.  

6. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020 (2019-11-13 § 4) samt budget 2021 
(2020-11-05 § 5) till idrotts- och föreningsnämnden att säkerställa att kommunala 
föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan 
olika idrotter och aktiviteter, inte ska bedömas som fullgjort.  

7. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2022 (2021-11-11 § 4) till idrotts- och 
föreningsnämnden att ta fram en årlig uppföljning av hur bidrag och subventioner 
fördelas mellan olika idrotter och aktiviteter, inte ska bedömas som fullgjort.  

8. Rapport Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2021, antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 oktober 2022, § 654. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 september 2022. 
Yttrande från MP och V den 18 oktober 2022. 
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§ 721 0703/22 forts. 
Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 18 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 201 
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§ 722 0905/21 
Översyn av reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M):  

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 april 2022, § 249 och bordlagt den 5 oktober 2022, § 662. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 september 2022.  
Yrkande från SD den 30 september 2022.  
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§ 723   
Yrkande från D angående ökat skydd för Göteborgs park- och 
naturområden 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 574 och den 5 oktober 2022, § 666. 

Handlingar 
Yrkande från D den 9 augusti 2022.  
Yttrande från MP och V den 3 oktober 2022.  
Yttrande från S den 5 oktober 2022.  
Yttrande från M, L och KD den 19 oktober 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 9 augusti 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från D  
den 9 augusti 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från D den 9 augusti 2022 med hänvisning till 
yttrandet från S den 5 oktober 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från D den 9 augusti 2022 med hänvisning till 
yttrandet från MP och V den 3 oktober 2022. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (59) 
   
   

§ 723 forts. 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 3 oktober 2022.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 oktober 2022.  

Representanterna från M, L och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 19 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (59) 
   
   

§ 724 1669/20 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara 
särskilt utsatta 2025  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L och C den 12 oktober 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska särskilt vara utsatta 2025, i 
enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas efter följande 
justeringar. 
a. Insats 2:1 formuleras som ”Värdeskapande stadsutveckling ska i görligaste mån 

användas i plan- och exploateringsprocessen i särskilt utsatta områden.”  
b. Förväntat resultat för Insats 2:1 formuleras som: ”De särskilt utsatta områdena 

får ökade stadskvaliteter genom användandet av värdeskapande stadsutveckling i 
plan- och exploateringsprocesserna.”  

c. Texten ”De nämnder och bolagsstyrelser som ingår i den fysiska planeringen 
som ska genomföras i särskilt utsatta områden, ska värdera hur värdeskapande 
stadsutveckling kan bidra till att uppnå bland annat översiktsplanens målbild.  
I planerings- och utvecklingsarbetet i dessa områden ska det värderas om 
modellen värdeskapande stadsutveckling är tillämplig i plan- och 
exploateringsprocessen.” på sidan 21 i handlingsplanen ersätts med  
”De nämnder och bolagsstyrelser som ingår i den fysiska planeringen som ska 
genomföras i särskilt utsatta områden ska i görligaste mån använda 
värdeskapande stadsutveckling för att öka stadskvaliteterna i områdena.” 

2. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2021, att ta fram en 
handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta områden 2025, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsen ska ansvara för årlig uppföljning av handlingsplanen. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 23 mars 2022, § 241 och bordlagt den 21 september 2022, § 603 och 
den 5 oktober 2022, § 670. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2022, reviderat den 18 augusti 2022.  
Återremissyrkande från V, MP och S den 3 oktober 2022.  
Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD den 12 oktober 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 14 oktober 2022.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (59) 
   
   

§ 724 1669/20 forts. 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från V, MP och S den 3 oktober 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 14 oktober 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
D, M, L och C den 14 oktober 2022. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet 
från D, M, L och C och finner att yrkandet från D, M, L och C bifallits. 

Ordföranden ställer därefter 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 12 oktober 2022. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 202 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (59) 
   
   

§ 725 0327/22 
Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 605 och den 5 oktober 2022, § 672. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 juli 2022.  
Tilläggsyrkande från D den 30 september 2022.  
Yttrande från SD den 21 september 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (59) 
   
   

§ 726 0951/22 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande 
från M, L, D, S, V, MP och C den 14 oktober 2022 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

Reviderad arbetsordning med kommentar för Göteborgs kommunfullmäktige  
i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, med ändring under  
29 § Frågestund, enligt yrkande från M, L, D, S, V, MP och C antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 608 och den 5 oktober 2022, § 674. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 augusti 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 13 oktober 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, D, S, V, MP och C särskilt yttrande KD den 14 oktober 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från M, L, D, S, V, MP och C den 14 oktober 2022 samt avslag på tilläggsyrkande från 
SD den 13 oktober 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande 
från SD den 13 oktober 2022 och tilläggsyrkande från M, L, D, S, V, MP och C  
den 14 oktober 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag 
på tilläggsyrkandet från SD och finner att det avslagits. 

Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla tilläggsyrkandet från  
M, L, D, S, V, MP och C. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 168 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (59) 
   
   

§ 727 0161/22 
Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst 

Beslut 
Enligt återremissyrkande från M, L, C och D: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden se över indelningen av geografiska primärområden för 
hemtjänstens utförare så att Långedrag och Fiskebäck tillhör ett primärområde på 
fastlandet och Södra skärgården utgör ett eget primärområde.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden se över ö-tilläggets storlek och föreslå en lämplig ökning av det 
extra tillägget på timersättningen, för att möjliggöra valfrihet även för omsorgstagare 
boende i Södra skärgården. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 609 och den 5 oktober 2022, § 675. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 augusti 2022.  
Återremissyrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 30 september 2022.  

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
återremissyrkande från M, L, C och D den 30 september 2022.  

Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras 
enligt yrkande från M, L, C och D den 30 september 2022.  

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på återremissyrkandet 
från M, L, C 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), Grith Fjeldmose (V), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (6). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (59) 
   
   

§ 727 0161/22 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (59) 
   
   

§ 728   
Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete 
med ombildningar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M):  

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 478, den 15 juni 2022, § 523, den 21 september 2022, § 611 
och den 5 oktober 2022, § 677.  

Handlingar 
Yrkande från D den 25 maj 2022.  
Yrkande från V och MP den 10 juni 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (59) 
   
   

§ 729 0115/22 
Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 
gällande drogförebyggande arbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från S den 12 augusti 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2022, om att i 
samarbete med berörda nämnder uppdatera policyn kring drogbekämpning för en 
nollvision mot droger samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och 
användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor, i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

2. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2022, om att i 
samarbete med berörda nämnder utifrån befintligt lagrum pröva möjligheten att införa 
frivilliga, slumpvisa drogtester för att därefter utvärdera effekter och upplevelsen av 
dessa i stadens skolor, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att – i samverkan med lokalnämnden, 
grundskolenämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden centrum och kretslopp- 
och vattennämnden – utreda möjligheten att, som ett pilotprojekt, mäta 
narkotikaanvändning genom ett utvalt antal grundskolors och gymnasieskolors 
avloppsvatten. Inom ramen för utredningen ska en detaljerad kostnadsanalys 
genomföras. Polismyndigheten ska beredas tillfälle att inlämna synpunkter under 
utredningen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 568, den 21 september 2022, § 615 och  
den 5 oktober 202, § 680. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juni 2022.   
Tilläggsyrkande från D den 12 augusti 2022.   
Tilläggsyrkande från S den 12 augusti 2022.   
Tilläggsyrkande från SD den 12 augusti 2022.  
Yttrande från V och MP den 20 september 2022.  
Återremissyrkande från M och L särskilt yttrande KD den 5 oktober 2022. 
Yttrande från D den 19 oktober 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (59) 
   
   

§ 729 0115/22 forts. 
Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S den 12 augusti 2022 samt 
avslag på övriga yrkanden. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande 
från SD den 12 augusti 2022 och tilläggsyrkande från D den 12 augusti 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från  
M och L den 5 oktober 2022 och i andra hand bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från D den 12 augusti 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från M och L den 5 oktober 2022 och i andra hand bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S den 12 augusti 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet från 
M och L och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

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

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (5). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) röstar Nej (7). 

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

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från S och finner att det bifallits. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (59) 
   
   

§ 729 0115/22 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet  
från D.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer slutligen 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 samtliga omröstningar. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 oktober 2022. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 20 september 2022.  

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 oktober 2022. 

Daniel Bernmar (V) anmäler vid sammanträdet att V avser inkomma med ett yttrande. 
Vid justering av protokollet har inget yttrande inkommit. 

Karin Pleijel (MP) anmäler vid sammanträdet att MP avser inkomma med ett yttrande. 
Vid justering av protokollet har inget yttrande inkommit. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 203 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (59) 
   
   

§ 730 0469/22 
Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett 
cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för 
fortsatt arbete i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 juni 2022, § 513, den 17 augusti 2022, § 570, den 21 september 2022 § 617 
och den 5 oktober 2022, § 681. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2022.   
Yrkande från SD den 10 juni 2022.   
Tilläggsyrkande från MP och V den 12 augusti 2022.  
Tilläggsyrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 11 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (59) 
   
   

§ 731   
Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på 
återstart av GoBiGas 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 575, den 21 september 2022, § 619  
och den 5 oktober 2022, § 682. 

Handlingar 
Yrkande från D den 10 augusti 2022.  
Yrkande från MP och V den 30 september 2022.  
Yttrande från SD den 21 september 2022.  
Yttrande från S den 18 oktober 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 10 augusti 2022.  

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från D den 10 augusti 2022 med hänvisning till 
yttrandet från S den 18 oktober 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 30 september 2022. 

Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D  
den 10 augusti 2022.  

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 september 2022.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (59) 
   
   

§ 732   
Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och 
jobben i Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M):  

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 620 och den 5 oktober 2022, § 683. 

Handlingar 
Yrkande från D den 7 september 2022.  
Yrkande från V den 30 september 2022.  
Yttrande från SD den 4 oktober 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (59) 
   
   

§ 733   
Yrkande från D angående uppdrag till Göteborg Energi AB för 
att hantera den förestående energikrisen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att yrkandet från D återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 621 och den 5 oktober 2022, § 684. 

Handlingar 
Yrkande från D den 12 september 2022.  
Yrkande från SD den 27 september 2022.  
Yrkande från MP, V och S den 30 september 2022.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) anmäler att yrkandet från D den 12 september 2022 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (59) 
   
   

§ 734   
Yrkande från MP, V och S angående energieffektivisering och 
utökad energi- och klimatrådgivning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att yrkandet från MP, V och S återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 622 och den 5 oktober 2022, § 685. 

Handlingar 
Yrkande från MP, V och S den 30 september 2022 (reviderat).  
Yrkande från SD den 27 september 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) anmäler att yrkandet från MP, V och S den 30 september 2022 återtas. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (59) 
   
   

§ 735   
Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från 
parallella rättssystem i form av Romani Kris 

Beslut 
Enligt yrkande från S och D: 

Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten 
romer att återkomma till kommunstyrelsen med rekommendationer till staden om vilka 
insatser man ser behövs för att motverka att romer i Göteborg utsätts för hedersförtryck 
och för konsekvenser av parallella rättssystem. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 625 och den 5 oktober 2022, § 687. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 12 september 2022.  
Yrkande från S och D den 13 oktober 2022.  

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 12 september 2022. 

Martin Wannholt (D), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till yrkande från S och D den 13 oktober 2022. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på 
yrkande från SD den 12 september 2022. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på 
samtliga yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts m.fl. 
yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Martin Wannholts m.fl. 
yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner 
på återstående yrkanden och finner att Daniel Bernmars m.fl. yrkande antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (59) 
   
   

§ 735 forts.  
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts m.fl. yrkande om 
bifall till yrkandet från S och D och Nej för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande om 
avslag på yrkandet från S och D.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica 
Blixt (D), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (8). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och Emmyly Bönfors (C) 
röstar Nej (4). 

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

Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut med hänvisning till skrivelsen som 
inkommit från Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer med anledning 
av S/D:s och SD:s yrkanden. I skrivelsen lyfts det bland annat fram att ursprunget till att 
rådet skapades var ett bristande förtroende mellan den romska minoriteten och 
kommunen. Det fanns ett behov av att minska gapet och förbättra relationen dem emellan. 
Vi anser att yrkandena precis som skrivelsen argumenterar bidrar till ökad misstro och 
leder till en förtroendeskada. De är stereotypa och visar att romer fortfarande anses ha en 
kollektiv skuld när någon annan i minoriteten gör något fel. Det backar tillbaka 
inkluderingsarbetet som bedrivits i Göteborg stad under årtionden. Negativa fördomar 
och föreställningar som bidrar till exkluderande strukturer hör inte hemma i 
inkluderingsarbetet 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (59) 
   
   

§ 736   
Yrkande från M, L, C, D, S, V och MP särskilt yttrande KD 
angående åtgärder kopplade till energiförsörjningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, D, S, V och MP den 12 oktober 2022 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra 
energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska 
energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.  

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka miljö- och klimatrådgivningen för 
att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att minska sin energiförbrukning. 
Nämnden ska också genomföra kommunikationsinsatser för att öka göteborgarnas 
kännedom om rådgivningen.  

3. Fastighetsnämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Älvstranden Utveckling AB,  
Higab AB, Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgslokaler får i uppdrag att 
reducera de ekonomiska effekterna av den oroliga elmarknaden. Uppdraget ska ske i 
samverkan med hyresgästerna där man har en samordnande roll för att leda arbetet 
med att energieffektivisera och minska elanvändningen.  

4. Göteborg Energi AB får i uppdrag att ta fram ett underlag som identifierar stadens 
förbrukning och var och när åtgärder får bäst effekt.  

5. Göteborg Energi AB får i uppdrag att i samverkan med miljö och klimatnämnden 
genomföra en omfattande informationskampanj om hur hushåll och företagare kan 
bidra till att mildra energikrisen genom att spara el och att förbruka el vid lämpliga 
tider. 

Handlingar 
Yrkande från M, L, C, D, S, V och MP särskilt yttrande KD den 12 oktober 2022. 
Yttrande från SD den 18 oktober 2022. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 12 oktober 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 oktober 2022.  

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 196 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (59) 
   
   

§ 737   
Reviderat yrkande från S, MP och V angående förlängning av 
de rättighetsbaserade råden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Handling 
Yrkande från S, MP och V den 14 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (59) 
   
   

§ 738   
Reviderat yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD 
angående fler solceller på Göteborgs kommunala och privata 
tak 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Handlingar 
Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD den 19 oktober 2022. 
Yttrande från SD den 12 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (59) 
   
   

§ 739 0809/22 
Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott 
samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om 
affärsplan för 2023 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (59) 
   
   

§ 740 0050/22 
Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (59) 
   
   

§ 741 0988/22 
Hemställan från arvodesberedningen till kommunstyrelsen 
om att göra en utredning om digital hantering av arvoden 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Intraservice utreda 
förutsättningarna att gå över till digital hantering av arvoden. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober 2022. 
Yrkande från M, L, D, C, S, V och MP särskilt yttrande KD den 14 oktober 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Arvodesberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (59) 
   
   

§ 742 0722/22 
Återrapportering gällande fördjupad lägesbild av Västlänken  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 oktober 2022, § 690. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2022.  
Återremissyrkande från D den 14 oktober 2022. 
Yttrande från SD den 18 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (59) 
   
   

§ 743   
Yrkande från D angående att öka tryggheten på våra 
kommunala badplatser 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 586 och den 5 oktober 2022, § 692. 

Handlingar 
Yrkande från D den 10 augusti 2022.   
Tilläggsyrkande från SD den 12 augusti 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (59) 
   
   

§ 744 0700/22 
Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för  
Kärra-Skogome 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 628 och den 5 oktober 2022, § 693. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (59) 
   
   

§ 745   
Yrkande från D angående beredning av Ungdomsfullmäktiges 
motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 636 och den 5 oktober 2022, § 697. 

Handlingar 
Yrkande från D den 9 september 2022.  
Tilläggsyrkande från V och MP den 30 september 2022.  
Yttrande från S den 5 oktober 2022.  
Yttrande från C den 14 oktober 2022. 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från D den 9 september 2022 och tilläggsyrkande 
från V och MP den 30 september 2022 med hänvisning till yttrandet från S  
den 5 oktober 2022. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) 
yrkar bifall till yrkande från D den 9 december 2022. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V), 
Karin Pleijel (MP) och Jessica Blixt (D) bifall till tilläggsyrkande från V och MP  
den 30 september 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 9 september 2022. 

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (59) 
   
   

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 oktober 2022.  

Emmyly Bönfors (C) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (59) 
   
   

§ 746 0610/22 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta 
bort egenavgiften för skyddat boende 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 2 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 september 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (59) 
   
   

§ 747 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 2 november 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2022. 
Yttrande från L, M, C och KD den 13 oktober 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (59) 
   
   

§ 748 0496/22 
Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda 
allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Rasmus Ragnarsson väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 oktober 2022, § 700. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september 2022.  
Yttrande från D den 18 oktober 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att 
motionen ska avstyrkas. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Jessica Blixt (D) yrkar att motionen ska tillstyrkas med hänvisning till yttrandet från D 
den 18 oktober 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 204 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (59) 
   
   

§ 749 0613/22 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
textning av kommunfullmäktiges webbsändning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L, C och S den 14 oktober 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa textning av Göteborgs Stads 
förinspelade material. 

2. Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väcka motionen avslås i övrigt. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 oktober 2022, § 701. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september 2022.  
Yrkande från MP och V den 30 september 2022.  
Yrkande från D, M, L, C och S särskilt yttrande KD den 14 oktober 2022.  

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 30 september 2022 och 
avslag på yrkande från D, M, L och C den 3 oktober 2022.  

Blerta Hoti (S), Jörgen Fogelklou (SD), Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) 
yrkar bifall till yrkande från D, M, L och C den 3 oktober 2022. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) 
och Axel Josefson (M) avslag på yrkande från MP och V den 30 september 2022.  

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 205 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (59) 
   
   

§ 750 0820/22 
Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i 
promemorian Vistelseförbud för barn 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen ”Vistelseförbud för barn” (Ds 2022:12), i enlighet med bilaga 4 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2022. 
Yrkande från SD den 14 oktober 2022. 
Yttrande från M, L och KD den 18 oktober 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på yrkande från SD den 14 oktober 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 14 oktober 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 Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin  
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

Representanterna från M, L och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 18 oktober 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (59) 
   
   

§ 750 0820/22 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Socialdepartementet 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (59) 
   
   

§ 751   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (59) 
   
   

§ 752  
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 - september 2022 
• 0464/22 - Visselblåsarfunktionens anmälningsärenden 2022 
• 0484/22 - Protokoll från råd, referensgrupper och styrgrupper till kommunstyrelsen 
• 0617/21 - Inkommen inlaga från Dataskyddsenheten avseende Göteborgs Stads plan 

för digitalisering 2023–2026  
• 0013/22 - Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (59) 
   
   

§ 753 0632/22 
Anmälningsärende - Västsvenska paketet - 
Projektrapportering T2 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 oktober 2022, § 708. 

Handling 
Västsvenska paketet - Projektrapportering T2 den 28 september 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 17) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (59) 
   
   

§ 754   
Förordnande av politisk sekreterare för SD 

Beslut 
1. Emma Yllivallo Altenhammar (SD) förordnas som politisk sekreterare för SD för 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Emma Yllivallo Altenhammar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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