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Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

Tid: 09:00 
Plats: Sessionssalen 
Paragrafer: §§ 21–33 

Närvarande 
Ledamöter 
Leif Blomqvist (S) 
Toni Orsulic (M) 
Karin Karlsson (V) 
Love Josefsson (M) 
Hans Nilsson (S) 
Anders Torwald (D) 
Leslie Thorén (SD) 
Joakim Larsson (MP) 
Samuel Bråse (KD) 
Daniel Augustsson (C) 
Tjänstgörande ersättare 
Louise Warenius (S) är tjänstgörande ersättare för Moa Tennberg (S)  
Övriga ersättare 
Eva Jansson (M) 
Madeleine Holst (V) 
Karl Vilén (L) 
Ronny Svensson (S) 
Axel Lundholm Eriksson (MP) 
Övriga närvarande 
Anders Ramsby, förvaltningsdirektör 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Daniel Sandberg, nämndadministratör 
Förvaltningsledning 
Berörda tjänstepersoner från stadsmiljöförvaltningen 
Klas Eriksson (MP), stadssekreterare §§ 21-25 
Stina Ahlmann (MP), stadssekreterare 
Lotta-Sara Falck från exploateringsförvaltningen § 25 
Sanna Isaksson från exploateringsförvaltningen § 25 
Personalföreträdare 
Stefan Pettersson, Kommunal 
Maria Aronsson, Vision 
Rasmus Wicander, SACO 
 

Justeringsdag: 2023-02-09 
 

Stadsmiljönämnden 
 

  



Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 2 (21) 

Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2023-02-10 
 

 

 

  

Sekreterare 

Sara Olsson 

  

 

Ordförande 

Joakim Larsson (MP) 

  

Justerande 

Toni Orsulic (M) 

  



Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 3 (21) 

§ 21   
Upprop av ledamöter och ersättare 
 

Beslut 
1. Stadsmiljönämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare till protokollet. 
2. Stadsmiljönämnden medger personalrepresentanter för stadsmiljöförvaltningen 

närvarorätt vid dagens sammanträde.  
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Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 4 (21) 

§ 22   
Val av justerare och justeringsdatum 
 

Beslut 
1. Stadsmiljönämnden utser Toni Orsulic (M) att tillsammans med ordförande 

Joakim Larsson (MP) justerar protokollet.  
2. Protokollet justeras torsdagen den 9 februari.  
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Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 5 (21) 

§ 23   
Godkännande av dagordning för mötet samt anmälan av 
övriga yrkanden och frågor från ledamöterna 
 

Beslut 
1. Stadsmiljönämnden godkänner dagordningen. 
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Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 6 (21) 

§ 24 SMF-2023-00001 
Anmälan om eventuellt jäv 
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden antecknar att inget jäv anmälts. 

 



Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 7 (21) 

§ 25 SMF-2023-00286 
Redogörelse - Stadsmiljöförvaltningen informerar 
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Förvaltningsdirektör Anders Ramsby, Lotta-Sara Falck och Sanna Isaksson från 
exploateringsförvaltningen samt Mikael Hagberg, Håkan Johansson och Morgan 
Davidsson från stadsmiljöförvaltningen informerar stadsmiljönämnden om följande: 

• Trafikverkets beslut att bryta kontraktet för station Haga - preliminära 
konsekvenser för projekt Västlänken och stadsutvecklingen. 

• Vinterväghållningen i Göteborgs Stad. 

Handling 
Stadsmiljönämndens presentation 
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Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 8 (21) 

§ 26 SMF-2023-00007 
Svar på uppdrag att återkomma med förslag på revidering av 
stadsmiljönämndens delegationsordning 
 

Beslut 
 

1. Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget att återkomma med förslag på revidering 
av stadsmiljönämndens delegationsordning (SMN 2023-01-02 § 10) fullgjort. 

2. Stadsmiljönämnden fastställer delegationsordning enligt bilaga 1 till 
stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.  

3. Stadsmiljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en revidering 
av stadsmiljönämndens delegationsordning. Revideringen gäller justering av 
beloppsgränser till 20 miljoner kronor för inriktningsbeslut, genomförandebeslut 
och ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt. 

Information 
Kerstin Elias från stadsmiljöförvaltningen redogör för ärendet.  

Handling/ar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-24 med följande bilagor: 

1. Förslag till ny delegationsordning för stadsmiljönämnden 
2. Protokollsutdrag stadsmiljönämnden 2023-01-02 § 10 
3. Stadsmiljönämndens delegationsordning gällande från 2023-01-02 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M), Anders Torwald (D) och Samuel Bråse (KD) yrkar bifall till 
stadsmiljöförvaltningens förslag.  

Leif Blomqvist (S) yrkar att stadsmiljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en revidering av stadsmiljönämndens delegationsordning. Revideringen 
gäller justering av beloppsgränser till 20 miljoner kronor för inriktningsbeslut, 
genomförandebeslut och ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt. 

Karin Karlsson (V), Joakim Larsson (MP) och Daniel Augustsson (C) yrkar bifall till Leif 
Blomqvists (S) yrkande.  
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 9 (21) 

Propositionsordning  
Ordförande Joakim Larsson (MP) finner först att det endast finns ett förslag till beslut 
gällande punkt 1 och 2 från stadsmiljöförvaltningens förslag, det vill säga bifall till 
förslaget. Han finner att stadsmiljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande Joakim Larsson (MP) ställer sedan proposition på yrkandet från Leif 
Blomqvist (S) mot yrkandet från Toni Orsulic (M), Anders Torwald (D) och Samuel 
Bråse (KD). Ordföranden finner att stadsmiljönämnden bifaller yrkandet från Leif 
Blomqvist (S).  
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Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 10 (21) 

§ 27 SMF-2023-00063 
Redogörelse - Anpassning av spårvagnshållplatser för högre 
fordonskapacitet  
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Gunnar Palm och Anna Häggsson från stadsmiljöförvaltningen redogör för ärendet.  

Handling 
Stadsmiljöförvaltningens presentation 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 11 (21) 

§ 28 SMF-2023-00005 
Riktlinje gällande stadsmiljönämndens färdtjänstutskott samt 
val av ytterligare två ledamöter till utskottet 
 

Beslut 
 

1. Stadsmiljönämnden antar stadsmiljönämndens färdtjänstutskotts riktlinje enligt 
bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande. 

2. Stadsmiljönämnden beslutar att stadsmiljönämndens färdtjänstutskotts regel 
upphör att gälla.  

3. Stadsmiljönämnden utser Anders Torwald (D) och Joakim Larsson (MP) som 
ledamöter förutom de två ledamöter och ordföranden som stadsmiljönämnden 
utsedde på sitt sammanträde 2023-01-02. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-11 med följande bilagor: 

1.  Förslag till riktlinje för stadsmiljönämndens färdtjänstutskott 

2. Gällande regel för stadsmiljönämndens färdtjänstutskott (beslutad 2023-
01-02) 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar Anders Torwald (D) till ledamot i stadsmiljönämndens 
färdtjänstutskott.  

Karin Karlsson (V) nominerar Joakim Larsson (MP) till ledamot i stadsmiljönämndens 
färdtjänstutskott.  

Propositionsordning  
Ordförande Joakim Larsson (MP) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till stadsmiljöförvaltningens förslag med nomineringarna av Anders Torwald 
(D) och Joakim Larsson (MP). Han finner att stadsmiljönämnden bifaller 
stadsmiljöförvaltningens förslag samt nomineringarna. 



Protokoll (nr 2) 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 12 (21) 

§ 29 SMF-2023-00287 
Redogörelse - Processen för Göteborgsförslag 

Beslut 
Stadsmiljönämnden antecknar redogörelsen till protokollet. 

Information 
Anders Grönberg från stadsmiljöförvaltningen redogör för processen för 
Göteborgsförslag.  

Handling 
Stadsmiljöförvaltningens presentation 

 



Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2023-02-02 

 

Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 13 (21) 

§ 30 SMF-2023-00142 
Göteborgsförslag 5327 - Förbättrad gång- och cykelväg 
mellan Röda Sten och Nya Varvet 
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden beslutar att Göteborgsförslaget ifråga inte genomförs. 

Handlingar 
Protokollsutdrag från park- och naturnämnden 2022-06-20 § 128 

Park- och naturförvaltningens tjänsteutlåtande med följande bilagor:  

1. Göteborgsförslag 5327 

2. Skrivelse från förslagslämnaren  

3. Bilaga till skrivelse från förslagslämnaren 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) och Joakim Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Joakim Larsson (MP) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till park- och naturförvaltningens förslag. Han finner att stadsmiljönämnden 
bifaller stadsmiljöförvaltningens förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Demokrati- och medborgarservice 

Förlagsgivaren 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 14 (21) 

§ 31 SMF-2023-00039 
Göteborgsförslag 12694 - Förlängning av cykelstråk längs 
med Älvstranden  
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 
12694 - Förlängning av cykelstråk längs med Älvstranden.  

Handling 
Göteborgsförslag 12694 - Förlängning av cykelstråk längs med Älvstranden 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) och Leif Blomqvist (S) och Daniel Augustsson (C) yrkar att 
stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 
12694 - Förlängning av cykelstråk längs med Älvstranden. 

Propositionsordning  
Ordförande Joakim Larsson (MP) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga att stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 12694: Han finner att stadsmiljönämnden beslutar enligt yrkandet.  

Protokollsutdrag skickas till 
Demokrati- och medborgarservice 

Förlagsgivaren 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 15 (21) 

§ 32 SMF-2023-00084 
Göteborgsförslag 12691 - Rullskidbanan i Skatås 
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 
12691 - Rullskidbanan i Skatås.  

Handling 
Göteborgsförslag 12691 - Rullskidbanan i Skatås 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar beredning Daniel Augustsson (C) beredning Joakim Larsson 
(MP) och Karin Karlsson (V)  

Propositionsordning  
Ordförande Joakim Larsson (MP) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga att stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 12691: Han finner att stadsmiljönämnden beslutar enligt yrkandet.  

Protokollsutdrag skickas till 
Demokrati- och medborgarservice 

Förlagsgivaren 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 16 (21) 

§ 33 SMF-2023-00107 
Göteborgsförslag 12685 - Utegym i Backatorp 
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslag 12685 - Utegym i Backatorp.  

Handling 
Göteborgsförslag 12685 - Utegym i Backatorp 

Protokollsanteckning från Karin Karlsson (V), Leif Blomqvist (S), och Joakim Larsson 
(MP) (protokollsbilaga 1, § 33) 

Protokollsanteckning från Daniel Augustsson (C) (protokollsbilaga 2, § 33) 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M), Anders Torwald (D), Daniel Augustsson (C), Leslie Thorén (SD) och 
Samuel Bråse (KD) yrkar att stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslag 12685 - 
Utegym i Backatorp. 

Karin Karlsson (V) och Hans TO Nilsson (S) yrkar att stadsmiljönämnden ger 
stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 12685 - Utegym i 
Backatorp. 

Propositionsordning  
Ordförande Joakim Larsson (MP) ställer proposition på yrkandet om beredning av 
Göteborgsförslaget mot yrkandet om avslag på Göteborgsförslaget. Han finner att 
stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslag 12685 - Utegym i Backatorp. 

Protokollsanteckningar 
Karin Karlsson (V), Leif Blomqvist (S) och Joakim Larsson (MP) inkommer med en 
protokollsanteckning (protokollsbilaga 1, § 33) 

Daniel Augustsson (C) inkommer med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 33) 

Protokollsutdrag skickas till 
Demokrati- och medborgarservice 

Förlagsgivaren 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 17 (21) 

§ 34 SMF-2023-00234 
Göteborgsförslag 12669 - Bastu för vinterbadare i Fiskebäck 

Beslut 
Stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslag 12669 - Bastu för vinterbadare i Fiskebäck.  

Handling 
Göteborgsförslag 12669 - Bastu för vinterbadare i Fiskebäck 

Protokollsanteckning från Joakim Larsson (MP), Leif Blomqvist (S), Toni Orsulic (M), 
Karin Karlsson (V), Anders Torwald (D), Samuel Bråse (KD), Karl Vilén (L) och Daniel 
Augustsson (C) (protokollsbilaga 1, § 34)    

Protokollsanteckning från Leslie Thorén (SD) (protokollsbilaga 2, § 34)    

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) och ordförande Joakim Larsson (MP) yrkar att stadsmiljönämnden 
avslår Göteborgsförslag 12669 - Bastu för vinterbadare i Fiskebäck. 

Propositionsordning  
Ordförande Joakim Larsson (MP) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga att stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslag 12669 - Bastu för vinterbadare i 
Fiskebäck. Han finner att stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslaget.  

Protokollsanteckningar 
Joakim Larsson (MP), Leif Blomqvist (S), Toni Orsulic (M), Karin Karlsson (V), Anders 
Torwald (D), Samuel Bråse (KD), Karl Vilén (L) och Daniel Augustsson (C) inkommer 
med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 1, § 34).   

Leslie Thorén (SD) inkommer med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 34).   

Protokollsutdrag skickas till 
Demokrati- och medborgarservice 

Förlagsgivaren 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 18 (21) 

§ 35 SMF-2023-00224 
Göteborgsförslag 12690 - Hundpark i Landala / Guldheden 
vid Wavrinskys plats 
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslag 12690 - Hundpark i Landala / Guldheden vid 
Wavrinskys plats.  

Handling 
Göteborgsförslag 12690 - Hundpark i Landala / Guldheden vid Wavrinskys plats 

Protokollsanteckning från Joakim Larsson (MP), Leif Blomqvist (S), Toni Orsulic (M), 
Karin Karlsson (V), Anders Torwald (D), Samuel Bråse (KD), Karl Vilén (L) och Daniel 
Augustsson (C) (protokollsbilaga 1, § 35) 

Protokollsanteckning från Leslie Thorén (SD) (protokollsbilaga 2, § 35) 

Yrkanden 
Anders Torwald (D), Toni Orsulic (M) och Samuel Bråse (KD) yrkar att 
stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslag 12690 - Hundpark i Landala / Guldheden vid 
Wavrinskys plats.  

Propositionsordning  
Ordförande Joakim Larsson (MP) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga att stadsmiljönämnden avslår Göteborgsförslag 2690 - Hundpark i Landala / 
Guldheden vid Wavrinskys plats. Han finner att stadsmiljönämnden avslår 
Göteborgsförslaget. 

Protokollsanteckning/ar 
Joakim Larsson (MP), Leif Blomqvist (S), Toni Orsulic (M), Karin Karlsson (V), Anders 
Torwald (D), Samuel Bråse (KD), Karl Vilén (L) och Daniel Augustsson (C) inkommer 
med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 1, § 35). 

Leslie Thorén (SD) inkommer med en protokollsanteckning (protokollsbilaga 2, § 35). 

Protokollsutdrag skickas till 
Demokrati- och medborgarservice 

Förlagsgivaren 
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Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 19 (21) 

§ 36 SMF-2023-00225 
Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 

Beslut 
Stadsmiljönämnden antecknar redogörelsen och dialogen till protokollet.  

Information 
Lisa Sundell och Ingela Thörnqvist från stadsmiljöförvaltningen redogör för samlad 
riskbild och intern kontrollplan 2023.  

Stadsmiljönämnden har en dialog om samlad riskbild och intern kontrollplan 2023. 

Handling 
Stadsmiljöförvaltningens presentation 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 20 (21) 

§ 37 SMF-2023-00569 
Delegationsbeslut anmälda till stadsmiljönämnden 2022-02-
02 
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet.  

Handlingar 
Delegationsbeslut från diariet 

Delegationsbeslut - anställa annan personal 
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Stadsmiljönämnden 
 

  

Göteborgs Stad Stadsmiljönämnden, protokoll 21 (21) 

§ 38 SMF-2023-00570 
Inkomna skrivelser till stadsmiljönämnden 2023-02-02 
 

Beslut 
Stadsmiljönämnden antecknar anmälda handlingar till protokollet.  

Handlingar 
Kartläggning lägesbild stadsområde Centrum  

Kartläggning lägesbild stadsområde Hisingen 

Kartläggning lägesbild stadsområde Nordost 

Kartläggning lägesbild stadsområde Sydväst 

 



Stadsmiljönämnden 2023-02-02 protokollsbilaga 2, § 33 

Avslag, med hänvisning till att staden redan utreder lämpliga platser för fler utegym. 
 
Mvh 
Daniel Augustsson 
 



Stadsmiljönämnden 2023-02-24 protokollsbilaga 1, § 33 

Vi rödgröna vill gärna bygga fler utegym i Göteborg då de bidrar till en förbättrad folkhälsa och är ett 
uppskattat inslag i staden. Vi tycker också att det är viktigt att det ska vara lätt att ta sig till 
utegymmen. Områden som Backatorp som ligger utanför stadskärnan och har en begränsad 
kollektivtrafik kan därför behöva ha ett lokalt utegym. Vi ville bereda Göteborgsförslaget men tyvärr 
valde de övriga partierna i nämnden att avslå det. 
 
Stadsmiljönämden har fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att planera för byggnation av fler 
utegym. I arbetet med att utföra det arbetet ser vi att det vore önskvärt att ett potentiellt utegym i 
Backatorp utreds. 



Stadsmiljönämnden 2023-02-02 protokollsbilaga 1, § 34 

Göteborgsförslag 12669 – Bastu för vinterbadare i Fiskebäck 
 
Det kan vara intressant med att uppföra fler kommunala bastuanläggningar, men i så fall skulle det 
behöva genomföras med utgångspunkt i ett hela-staden-perspektiv, och inbegripa flera områden i 
staden. Vi ser att det i dagsläget inte finns någon politisk majoritet för ett sådant initiativ.  
 
Vi ser positivt på om intresserade bastubadare startar en förening för att upprätta en bastu. Om ett 
sådant förening är intresserad av kommunal markanvändning för ändamålet så kan även en sådan 
diskussion inledas med staden. Vi har dock idag inget underlag kring om det är lämpligt eller möjligt.   
 



Stadsmiljönämnden 2023-02-02 protokollsbilaga 2, § 34 

Sverigedemokraterna biträder övriga partiers beslut i fråga om göteborgsförslag 12669. 
 
Leslie Thorén 
 



Stadsmiljönämnden 2023-02-02 protokollsbilaga 1, § 35 

Göteborgsförslag 12690 - Hundpark i Landala / Guldheden vid Wavrinskys plats! 
 
Det saknas idag resurser för att prioritera nya hundparker. Samtidigt vet vi att intresset är stort 
kommer i samband med andra investeringar i park- och naturanläggningar behöva överväga om det 
finns möjlighet och anledning att där inkludera hundparker. Förslag om hundparker är vanligt 
förekommande i Göteborgsförslag och även om förslaget idag avslås så bör det noteras som ett 
underlag för framtida planering.  
 
Det finns också ett antal privata/ideela hundrastgårdar av olika slag i staden, vilket vi ser positivt på. 
Om det finns intresse för kommunal markanvändning för ett sådant initiativ för den utpekade platsen 
så kan en diskussion om det inledas med staden. Vi har dock idag inget underlag kring om det är 
lämpligt eller möjligt. 
 



Stadsmiljönämnden 2023-02-02 protokollsbilaga 2, § 35 

Sverigedemokraterna biträder övriga partiers beslut. 
 
Leslie Thorén 
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