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Tid: 9:30–11:55 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 796-846 

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

Tjänstgörande ersättare 
Elisabet Lann (KD), §§ 797-846 

Övriga ersättare 
Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V) via Teams, Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld 
Via Teams: Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Louise Warenius, Anna 
Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie Nordell, Anna-Klara Behlin, Johan 
Svensson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Erik Järvelä, Carina 
Bulic, Veronica Öjeskär, Patrik Höstmad, Martin Jordö, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Clara 
Thulin, Jasmin Usta, Birgitta Granquist, Fredrik Lundgren, Kristoffer Filipsson, 
Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, 
Björn Tidland, Erica Farberger, Jonas Kinnander, Christina Terfors, Stina Svensson, 
Raimonda Jonkute Sandberg, Christina Eide, § 796, Michael Ivarsson, § 796, Gabriella 
Nässén § 796, Tina Liljedahl Scheel, § 796, Christina Alvelin, § 796, Sofia Lindgren,  
§ 796, Catharina Lindstedt, § 796 
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§ 796   
Information - Redovisning av uppdraget om tystnadskultur    

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information. 

Sofia Lindgren lämnar en information under följande rubriker: 

• Uppdragen från kommunstyrelsen 2020-10-14 
• Handledning av deluppdrag 1 – extern granskning 
• Handledning av deluppdrag 2 – förutsättningar för stadsledningskontorets bedömning 
• Orsaker till tystnad och tystnadskultur 

- Otillåten påverkan 
- Rädsla för hot och våld och kopplingar till rättsprocesser 
- Rädsla för repressalier från chef och dåligt rykte på arbetsplatsen 

• Handledning av deluppdrag 3 – förutsättningar för socialförvaltningarnas bedömning 
• Socialförvaltningarnas bedömning 

Christina Alvelin, direktör socialförvaltning Hisingen, och Michael Ivarsson, direktör 
socialförvaltning Centrum, redogör för socialförvaltningarnas bedömning. 

Sofia Lindgren redogör för stadsledningskontorets slutliga bedömning i tjänsteutlåtandet. 

Tina Eide, Tina Liljedahl Scheel, Jonas Kinnander och Erica Farberger redogör för 
fortsatt arbete med anledning av kommunstyrelsens beslut 2021-09-15 i ärendena 
Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad” och 
Yrkande från S och D angående visselblåsarfunktion mot tystnadskulturen. 
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§ 797   
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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§ 798 1116/21 
Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas och gäller från och med  
den 1 januari 2022 med det undantag som anges i punkt 2.  

2. Ansvaret gällande bygg- och rivningsavfall, i enlighet med bilaga 2  
(avsnitt 9 ikraftträdande) till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs och 
gäller från och med den 1 januari 2023. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 september 2021. 
Yttrande från V och MP den 26 oktober 2021. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 26 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 220 
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§ 799 0391/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, 
utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer  

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret för att kompletteras med korrekt  
bilaga 11 gällande riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av  
förvaltnings- och bolagschefer.  

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 januari 2021, § 58, och den 2 juni 2021, § 457. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 juli 2020, reviderat den 13 mars 2021 och 
den 20 september 2021. 
Yrkande från M, L och C, särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss  
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§ 800 0905/21 
Översyn av reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2021. 
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§ 801 1343/20 
Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva 
energi- och effekteffektiviseringspotentialen  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 22 oktober 2021. 
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§ 802 1507/20 
Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av 
stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2021. 
Yttrande från SD den 22 oktober 2021. 
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§ 803   
Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från M, L, C och KD i skrivelse från  
den 26 oktober 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2022–2024 fastställs i sin helhet med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de 
olika verksamhetsområdena, inkluderat bilagor, specifikationer och vad som anges i 
budgetyrkandet samt att utdebitering av den allmänna kommunalskatten för kommunen 
som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2022 fastställs till 21:12 öre per 
skattekrona. Förslag till flerårsplaner för åren 2023 - 2024 fastställs som underlag för den 
fortsatta planeringen. Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för 2022 till 21:12. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 740. 

Handlingar 
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2022 och flerårsplaner 2023-2024. 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024. 
Demokraternas förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024. 
Förslag till stadsrevisionens budget 2022. 
Yrkande från M, L och C, särskilt yttrande från KD den 26 oktober 2021. 
Yrkande från S den 27 oktober 2021. 
Yrkande från D den 27 oktober 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till budgetförslaget 
från M, L, C och KD. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till budgetförslaget från S. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till budgetförslaget från D. 
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§ 803 forts.  
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena beträffande de olika budgetförslagen och 
finner att det egna och Emmyly Bönfors yrkande bifallits. Omröstning begärs. 
Ordföranden antecknar budgetförslaget från M, L, C och KD som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. 

Ordföranden ställer propositioner på återstående budgetförslag för att finna ett motförslag 
till budgetförslaget från M, L, C och KD och finner att budgetförslaget från S antagits 
som motförslag.  

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till budgetförslaget från M, L, C och KD och 
Nej för bifall till budgetförslaget från S.” 

Magnus Hampusson (M), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Elisabet  
Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (4). 

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (3). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstår från att rösta (2). 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och Jörgen Fogelklou (SD) 
deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 221 
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§ 804 0262/21 
Delårsrapport augusti - Staden 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med viss justering: 

1. Delårsrapport augusti 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som 
ett led i uppsikten. 

2. Hemställan från arkivnämnden till att ändra kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19,  
§ 414, om att bevilja i anspråkstagande 4 mnkr av arkivnämndens egna kapital under 
2021 ändras till att i stället uppgå till 1,2 mnkr, godkänns. 

3. Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad godkänns och 
fördelas proportionellt i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen 2021-03-31 
§ 266. Förskolenämnden tilldelas 1 000 tkr, grundskolenämnden 1 600 tkr, 
utbildningsnämnden 7 500 tkr och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
2 500 tkr. 

4. Förskolenämnden tilldelas 3 081 tkr från det kommuncentrala anslaget 
evakueringskostnader mm för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade 
driftskostnader från april till och med augusti, godkänns. 

5. Grundskolenämnden tilldelas 27 300 tkr från det kommuncentrala anslaget 
evakueringskostnader mm för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade 
driftskostnader från april till och med augusti, godkänns. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från  
M, L, C och D den 22 oktober 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Delårsrapport augusti 2021, godkänns. 
2. Utdelningskravet på 450 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2021 under 

förutsättningen 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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 741. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och D, särskilt yttrande från KD den 22 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 22 oktober 2021. 
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§ 804 0262/21 forts. 
Information 
Henrik Munck (-) upplyser kommunstyrelsen på att det i stadsledningskontorets förslag 
punkt 3 står förkortningen mnkr. Rätt förkortning ska vara tkr. 
Stadsledningskontoret kommer inkomma med justerat tjänsteutlåtande. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag med redovisad justering i punkt 3 och tilläggsyrkande 
från M, L, C och D den 22 oktober 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) och Jonas 
Attenius (S) avslag på tilläggsyrkande från V och MP den 22 oktober 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från V och MP den 22 oktober 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag med redovisad 
justering i punkt 3. 

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

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

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (10). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 
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§ 804 0262/21 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Arkivnämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
KF Handling 2021 nr 222 
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§ 805 1184/21 
Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av 
uppdrag 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 742. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2021. 
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§ 806 0885/21 
Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kretslopp- och vattennämndens förslag till avfallstaxa för 2022, i enlighet med 
nämndens bilaga 1, och ska gälla från och med 1 januari 2022, fastställs.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4, från budget 2020 till kretslopp- och 
vattennämnden om att införa fria besök på återvinningscentraler, förklaras fullgjort.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-04-16 § 27 till kretslopp- och vattennämnden 
om att senast den 2021-06-30 återkomma med en utvärdering av tolv fria besök samt 
de åtgärder som vidtagits för att minska de risker nämnden har identifierat med helt 
fria besök, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 743. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 september 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 8 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från V och MP  
den 8 oktober 2021. 

Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V och MP den 8 oktober 2021. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 223 
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§ 807 0882/21 
Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkandet från M, L, C och D den 22 oktober 2021 och 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kretslopp- och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxor, i enlighet med 
nämndens bilaga 1 och ska gälla från och med 1 januari 2022, fastställs.  

2. Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att utreda innebörden av en lägre och 
mer konkurrenskraftig täckningsgrad för anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga 
kommuner i Sverige. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen andra 
kvartalet 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 744. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 september 2021. 
Yrkande från SD den 3 oktober 2021. 
Yrkande från M, L, C och D, särskilt yttrande från KD den 22 oktober 2021.  
Tilläggsyrkande från MP och V den 8 oktober 2021. 
Yttrande från S den 26 oktober 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
bifall till yrkande från M, L, C och D den 22 oktober 2021. Vidare yrkar Emmyly 
Bönfors (C) och Axel Josefson (M) avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 oktober 2021 och avslag på 
tilläggsyrkande från MP och V den 8 oktober 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V den 8 oktober 2021 samt avslag på övriga yrkanden. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga 
yrkanden med hänvisning till yttrandet från S den 26 oktober 2021. 
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§ 807 0882/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
MP och V och finner att Emmyly Bönfors m. fl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Ordföranden antecknar Emmyly Bönfors m. fl. yrkande som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Karin Pleijels m.fl. yrkande om att bifalla stadsledningskontorets förslag 
antagits mot motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors m. fl. yrkande och Nej 
för bifall till Karin Pleijels m. fl. yrkande.” 

Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (6). 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Emmyly Bönfors  
m. fl. yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 oktober 2021.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 oktober 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 224 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (72) 
   
   

§ 808 1068/21 
Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt 
livsmedelslagen och angränsande regelverk  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Miljö- och klimatnämndens förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagen och angränsande regelverk, i enlighet med nämndens bilaga 1 och 
ska gälla från och med den 1 januari 2022, fastställs. 

2. Miljö- och klimatnämndens hemställan, om att kommunfullmäktige ska besluta att 
taxan för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och 
angränsande regelverk ska baseras på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och 
ska indexjusteras årligen av miljö- och klimatnämnden, anses besvarad med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26 § 21. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 746. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Yrkanden  
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 8 oktober 2021. 

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. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 225 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (72) 
   
   

§ 809 1067/21 
Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt 
miljöbalken 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Miljö- och klimatnämndens förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt 
miljöbalken, i enlighet med nämndens bilaga 1 med underbilagor och ska gälla från 
och med den 1 januari 2022, fastställs. 

2. Miljö- och klimatnämndens hemställan om att kommunfullmäktige ska besluta att 
taxan för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken ska baseras på 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och ska indexjusteras årligen av miljö- 
och klimatnämnden, anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
2018-04-26 § 21. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 747. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Yrkanden  
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 8 oktober 2021. 

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. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 226 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (72) 
   
   

§ 810 0437/20 
Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och 
finansiering av digital utveckling och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av digital 
utveckling och förvaltning, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas och gäller från och med den 1 januari 2023.  

2. Reviderad version av Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT, i enlighet med 
bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

3. Program för e-samhälle, i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, upphör att gälla. 

4. Göteborgs skolor ITiden, IKT-program Göteborgs Stad, i enlighet med bilaga 8 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla. 

5. Riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster, i enlighet med bilaga 
9 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla den 31 december 2022. 

6. Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealisering, i enlighet med bilaga 10 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla den 31 december 2022. 

7. Göteborgs Stads regler för kommungemensamma interna tjänster, i enlighet med 
bilaga 11 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla den 
31 december 2022. 

8. Göteborgs Stads generella regler för kommungemensamma interna tjänster, i enlighet 
med bilaga 12 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla 
2022-12-31.  

9. Kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en ny styr-, finansierings- och 
samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering, förklaras 
fullgjort. 

10. Kommunstyrelsens uppdrag att utreda lämplig organisation för att möta stadens 
framtida digitaliseringsbehov, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 751. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2021, reviderat  
den 17 september 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 227 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (72) 
   
   

§ 811 0808/21 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för 
kriskommunikation 

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

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret för att komplettera förslaget till 
reviderad riktlinje för kriskommunikation med en förteckning över andra språk än 
svenska som är särskilt viktiga att krisinformation kan kommuniceras på, samt en 
ansvarsfördelning kring vem som säkerställer att nödvändig kompetens för att översätta 
krisinformation till dessa språk finns till hands i händelse av kris. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 752. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 augusti 2021. 
Yrkande från S, M, L och C, särskilt yttrande från KD den 19 oktober 2021. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (72) 
   
   

§ 812 1434/20 
Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens 
organisatoriska hemvist 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 753. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 september 2021. 
Yrkande från SD den 8 oktober 2021. 
Yrkande från S, V och MP den 22 oktober 2021. 
Återremissyrkande från D, M, L och C, särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 
 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (72) 
   
   

§ 813 0958/21 
Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021 

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

Stadsledningskontoret får uppdrag att i samråd med socialnämnd Centrum och äldre samt 
vård- och omsorgsnämnden, ta fram förslag på riktade och adekvata åtgärder och 
aktiviteter som berör målgruppen äldre i arbetet med Ny plan för Göteborgs Stad mot 
våld i nära relationer 2021-2024. Detta med särskilt fokus på de äldre som inte redan 
omfattas av kommunala insatser. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från S och D den 8 oktober 2021, yrkande från V och MP den 8 oktober 2021 och 
yrkande från M, L, C och D den 22 oktober 2021 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Äldreombudsmannens rapport, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med 
Äldreombudsmannen arbeta uppsökande i stadsområden vars äldre är 
underrepresenterade i kontakterna med funktionen. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård och 
omsorgsnämnden göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst och 
vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten. Uppdraget ska 
även innehålla en analys över problematiken, samt förslag på åtgärder.  

4. Uppdraget ska genomföras i tät dialog med såväl fackliga organisationer, anhöriga 
som andra relevanta parter, utöver första linjens chefer och medarbetare.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden se över och återkomma med förslag på hur Äldreombudsmannens 
arbete och iakttagelser kan komma kommunstyrelsen och/eller äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden till del kontinuerligt mellan de avrapporteringar som enligt tidigare 
beslut ska ske vartannat år.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 755. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 september 2021. 
Tilläggsyrkande från S och D den 8 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 8 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och D, särskilt yttrande från KD den 22 oktober 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (72) 
   
   

§ 813 0958/21 forts. 
Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag, tilläggsyrkande från M, L, C och D den 22 oktober 2021 och tilläggsyrkande från 
S och D den 8 oktober 2021 samt avslag på tilläggsyrkande från V och MP  
den 8 oktober 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från V och MP den 8 oktober 2021. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från V och MP den 8 oktober 2021, 
tilläggsyrkande från S och D den 8 oktober 2021 och tilläggsyrkande från M, L, C och D 
den 22 oktober 2021. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande från 
S och D den 8 oktober 2021 och tilläggsyrkande från V och MP den 8 oktober 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från S och D. 

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

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
KF Handling 2021 nr 228 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (72) 
   
   

§ 814 1678/20 
Redovisning av uppdrag att kartlägga kommunala 
verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv  

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

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2021 till 
kommunstyrelsen att kartlägga kommunal verksamhet som konkurrerar med privat 
näringsliv förklaras ej fullgjort. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys med 
efterföljande kartläggning av nuvarande kommunala näringsverksamheter med 
momspliktiga intäkter. Den fördjupade analysen och efterföljande kartläggning ska 
även beakta och redogöra för konsekvenserna utifrån osund konkurrens.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag, utifrån den fördjupade analysen med 
efterföljande kartläggning, att ta fram en redovisning över på vilka verksamheter som 
idag bedrivs i kommunal regi och bidrar till osund konkurrens som kan utföras av 
externa aktörer.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 29 september 2021, § 695, och den 13 oktober 2021, § 757. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 september 2021. 
Yrkande från M, L, C och D, särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från M, L, C och D  
den 27 oktober 2021. 

Martin Wannholt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
bifall till yrkande från M, L, C och D den 27 oktober 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts m. fl. 
bifallits. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (72) 
   
   

§ 814 1678/20 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (72) 
   
   

§ 815 0887/19 
Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot 
våldsbejakande extremism och radikalisering 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-29, § 431 till stadsledningskontoret, att ta fram en 
riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, i 
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 29 september 2021, § 697, och den 13 oktober 2021, § 759. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 september 2021. 
Yrkande från SD den 24 september 2021. 
Yrkande från V och MP den 8 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 22 oktober 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 13 oktober 2021. 
Yttrande från MP och V den 13 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 24 september 2021 och 
tilläggsyrkande från D den 22 oktober 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 8 oktober 2021 och avslag på övriga yrkanden. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från D samt avslag på övriga yrkanden. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (72) 
   
   

§ 815 0887/19 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena med undantag av 
tilläggsyrkandet från D och finner att Marina Johanssons m. fl. yrkande om att bifalla 
stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

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

Blerta Hoti (S), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Emmyly Bönfors (C), 
Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) avstår från att rösta (3). 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 13 oktober 2021. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 13 oktober 2021. 

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
det egna yrkandet. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 231 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (72) 
   
   

§ 816   
Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskade 
fossila utsläpp 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 766. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 1 oktober 2021. 
Yrkande från M, L, C och D, särskilt yttrande från KD den 22 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 22 oktober 2021. 
Yttrande från S den 26 oktober 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C och D den 22 oktober 2021. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) avslag på 
yrkande från SD den 22 oktober 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 22 oktober 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 1 oktober 2021 och avslag på övriga yrkanden. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 1 oktober 2021 med 
hänvisning till yttrandet från S den 26 oktober 2021. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från M, L, C och D 
och Blerta Hotis yrkande behandlas som ett yrkande då de båda föreslår att yrkandet från 
V och MP ska avslås. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet 
från M, L, C och D och Blerta Hotis yrkande bifallits. 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (72) 
   
   

§ 816 forts.   
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 oktober 2021. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 oktober 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (72) 
   
   

§ 817   
Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 20 oktober 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (72) 
   
   

§ 818 1313/20 
Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs 
Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom 
det sociala området 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 22 oktober 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (72) 
   
   

§ 819 0960/21 
Strategisk fördjupning HR- aktiva åtgärder och kränkande 
särbehandling 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (72) 
   
   

§ 820 1668/20 
Remittering av förslag till Göteborgs Stads strategi för att 
stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av 
parallella samhällen i Göteborg 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från S och D: 

Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets förslag 
till Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa gängkriminalitet, nyrekrytering och 
utvecklingen av parallella samhällen i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, 
grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för konsument och 
medborgarservice, Förvaltnings AB Framtiden, Business Region Göteborg AB, Göteborg 
& Co, Polismyndigheten, Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS) med 
begäran om yttrande senast den 31 januari 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från S och D den 22 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 22 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 22 oktober 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, 
tilläggsyrkande från MP och V den 22 oktober 2021 och tilläggsyrkande från S och D  
den 22 oktober 2021 samt avslag på tilläggsyrkande från SD den 22 oktober 2021.  

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från S och D den 22 oktober 2021 samt avslag på övriga 
yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 22 oktober 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på övriga yrkanden. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (72) 
   
   

§ 820 1668/20 forts. 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar  
Ja (10). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (72) 
   
   

§ 821 1109/21 
Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på 
skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för 
skollokaler inför läsåret 2022/23  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (72) 
   
   

§ 822 0954/21 
Hemställan från utbildningsnämnden om fastställande av 
riktlinje för arbete med särskilt begåvade barn och elever 

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

1. Hemställan från utbildningsnämnden om fastställande av riktlinje för arbete med 
särskilt begåvade barn och elever avslås, i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Kommunstyrelsen hemställer åt grundskolenämnden och utbildningsnämnden att 
säkerställa att deras respektive nämnder har rutiner för att upptäcka särbegåvade 
elever samt att personalen har stöd, förutsättningar och kunskap att anpassa 
undervisningen för att möta och utmana dessa elever. 

3. Kommunstyrelsen hemställer åt grundskolenämnden och utbildningsnämnden att i 
sitt arbete för att säkerställa att elever med särbegåvningar upptäcks och utmanas 
använda sig av det kunskapsunderlag som tagits fram av Center för skolutveckling. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, D och S, särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 
Yttrande från S den 25 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden  
Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från  
M, L, C, D och S den 27 oktober 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på tilläggsyrkande från M, L, C, D och S  
den 27 oktober 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 oktober 2021. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (72) 
   
   

§ 822 0954/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsnämnden 
Grundskolenämnden 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (72) 
   
   

§ 823 0576/21 
Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till ett totalt 
eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av 
fyrverkerier i Göteborg 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 18 oktober 2021. 
Yrkande från MP och V den 21 oktober 2021. 
 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (72) 
   
   

§ 824 1595/20 
Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter för fler 
husbåtsplatser i Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 18 oktober 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (72) 
   
   

§ 825 0793/21 
Redovisning av uppdrag gällande förekomsten av tvångsgifte 
samt preventiva insatser  

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

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag, 2021-05-05 § 360, till 
stadsledningskontoret att redovisa förekomsten av tvångsäktenskap i staden och vilka 
preventiva insatser som pågår, antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa vilken typ av insatser som vidtas av 
socialtjänsten vid aktualiseringar gällande tvångsgifte och övriga hedersrelaterade 
ärenden, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt socialtjänsten samverkar med 
tjej- och kvinnojourer i dessa fall. 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, L och C den 22 oktober 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att implementera Angeredsgymnasiets 
systematiska arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och 
samlevnadsundervisningen på samtliga kommunala gymnasieskolor i Göteborgs 
Stad. Nämnden ska även säkerställa att elever och skolpersonal får kännedom om 
stadens fyra Resursteam heder och hur de arbetar.  

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att anpassa Angeredsgymnasiets systematiska 
arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och 
samlevnadsundervisningen till högstadiet och implementera i grundskolor där det 
finns behov.  

3. Utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden får i uppdrag att 
säkerställa att förvaltningarnas MR-team i större utsträckning arbetar i mer elevnära 
verksamhet i skolorna. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 767. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 juli 2021. 
Yrkande från S, D, M, L och C, särskilt yttrande från KD den 22 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 8 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 
Yttrande från V och MP den 27 oktober 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (72) 
   
   

§ 825 0793/21 forts. 
Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från S, D, M, L och C  
den 22 oktober 2021 och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S, D, M, L och C  
den 22 oktober 2021 och tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från V och MP den 8 oktober 2021 samt avslag på övriga yrkanden. 

Marina Johansson (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från S, D, M, L och C 
den 22 oktober 2021 och tilläggsyrkande från V och MP den 8 oktober 2021. Vidare 
yrkar Marina Johansson (S) avslag på tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 

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

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 oktober 2021. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 27 oktober 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (72) 
   
   

§ 825 0793/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
KF Handling 2021 nr 237 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (72) 
   
   

§ 826 1460/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur staden kan 
underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från 
jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 768. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 3 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 8 oktober 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 25 oktober 2021. 
  
 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (72) 
   
   

§ 827 0106/21 
Struktur- och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 
2022 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Tidplan för uppföljningsprocess 2022, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 769. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 september 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 8 oktober 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (72) 
   
   

§ 828 0552/21 
Redovisning av uppdrag att utvärdera införandet av 
valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt beslutssatserna i 
tilläggsyrkandena från M, L och C samt D: 

1. Rapporten om utvärdering av LOV i hemtjänsten i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-03-31 § 271 till stadsledningskontoret att genom en 
extern part utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten, förklaras 
fullgjort. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag, tillsammans med äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, att utifrån rapportens rekommendationer återkomma med förslag 
på åtgärder, undantaget rekommendationen att se över tillämpningen av 
ickevalsalternativ. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag, tillsammans med äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, att bedöma behovet av kompletterande mål och uppföljning utifrån 
rapportens rekommendationer och föreslagna åtgärder.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 29 september 2021, § 710, och den 13 oktober 2021, § 710. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 september 2021. 
Yrkande från SD den 22 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från V, MP och S den 24 september 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L och C, särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 27 oktober 2021. 
Yttrande från SD den 23 september 2021. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (72) 
   
   

§ 828 0552/21 forts. 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V, MP och S  
den 24 september 2021 samt avslag på övriga yrkanden. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från  
D den 27 oktober 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 22 oktober 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från  
M, L och C den 27 oktober 2021 och avslag på tilläggsyrkande från V, MP och S  
den 24 september 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på stadsledningskontorets förslag 
och yrkandet från SD och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag att tilläggsyrkandet från 
M, L och C och tilläggsyrkandet från D behandlas som ett yrkande då de har likalydande 
beslutssatser. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på beslutssatserna i 
tilläggsyrkandena från M, L och C samt D och finner att de bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på beslutssatserna i 
tilläggsyrkandena från M, L och C samt D.” 

Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (6). 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla beslutssatserna i 
tilläggsyrkandena från M, L och C samt D. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (72) 
   
   

§ 828 0552/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från  
V, MP och S och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (6). 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att avslå tilläggsyrkandet från 
V, MP och S. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 september 2021. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (72) 
   
   

§ 829   
Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i 
det politiska arbetet  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, V och MP den 22 oktober 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Alla stadens nämnder ges i uppdrag att göra samtliga av Göteborgs Stads 
nämndhandlingar, undantaget sekretesshandlingar, presidiehandlingar samt interna 
arbetsmaterial, tillgängliga i appen Netpublicator när handlingarna är färdigställda 
enligt nämnden, för politiska sekreterare, kommunalråd i kommunstyrelsen samt 
gruppledare i kommunfullmäktige i Göteborgs stad. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en rutin för hanteringen av tillgång till 
nämndhandlingar.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 september 2021, § 673, den 29 september 2021, § 719, och  
den 13 oktober 2021, § 775. 

Handlingar 
Yrkande från D den 8 september 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 19 september 2021. 
Yrkande från M, L, C, V och MP, särskilt yttrande från KD den 22 oktober 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel 
Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, V och MP den 22 oktober 2021 och 
avslag på övriga yrkanden. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 8 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att tilläggsyrkandet från SD den 19 september 2021 
återtas och yrkar bifall till yrkande från M, L, C, V och MP den 22 oktober 2021.  

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (72) 
   
   

§ 829 forts.   
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 236 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (72) 
   
   

§ 830   
Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 777. 

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 6 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 21 oktober 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (72) 
   
   

§ 831   
Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för 
Marie Brynolfsson (V) 

Beslut 
Till ny ersättare i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Marie Brynolfsson (V) för 
tiden till och med 2022 utses Daniel Bernmar (V). 

Protokollsutdrag skickas till 
Daniel Bernmar 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Valberedningen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (72) 
   
   

§ 832   
Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för 
våldsutsatta  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 20 oktober 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (72) 
   
   

§ 833 0584/21 
Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 
Landén Olsson (S) om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, L och C den 13 oktober 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Byggnadsnämnden, i samarbete med fastighetsnämnden och andra berörda nämnder, 
får i uppdrag att med utgångspunkt i motionen införliva utveckling mellan Bergsjön 
och Kortedala i den utbyggnadsplanering som kommer att tas fram i anslutning till 
den nya Översiktsplanen.  

2. Den av Jonas Attenius, Roshan Yigit och Lena Landén Olsson väckta motionen anses 
i övrigt besvarad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 781. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september 2021. 
Yrkande från SD den 8 oktober 2021. 
Yrkande från S, D, M, L och C, särskilt yttrande från KD den 13 oktober 2021. 
Yttrande från MP och V den 27 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från  
S, D, M, L och C den 13 oktober 2021. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande 
från SD den 8 oktober 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från S, D, M, L och C 
den 13 oktober 2021 med hänvisning till yttrandet från MP och V den 27 oktober 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jonas Attenius m. fl. 
yrkande om att bifalla yrkandet från S, D, M, L och C bifallits. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (72) 
   
   

§ 833 0584/21 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 13 oktober 2021. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse  
från den 27 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 232 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (72) 
   
   

§ 834 0567/21 
Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om 
Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och 
bygga ut kapaciteten i elnätet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 782. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2021. 
Yrkande från SD den 8 oktober 2021. 
Yrkande från V och MP den 22 oktober 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 7 oktober 2021. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och D den 7 oktober 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 oktober 2021 om att 
avstyrka motionen. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 22 oktober 2021 och avslag på yrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas och avslag på övriga yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse  
från den 7 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 233 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (72) 
   
   

§ 835 0570/21 
Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna 
Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka 
kvinnlig könsstympning 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 783. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 september 2021. 
Yrkande från D den 5 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 8 oktober 2021. 

 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (72) 
   
   

§ 836 0494/21 
Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i 
SFI-undervisningen i Göteborg 

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

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att återkomma med 
en genomförandeplan för en kvalitetsupphandling av SFI-undervisning i Göteborg. 
Upphandlingen ska garantera en utbildning med högt ställda kvalitetskrav som kan 
anpassas till de olika målgrupperna för SFI. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda införandet 
av ett centralt slutprov, som innefattar både muntliga och skriftliga kunskaper, för 
SFI-studenter i syfte att kvalitetssäkra kunskapsnivån i förhållande till läroplanens 
kunskapskrav. 

3. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda möjliga 
vägar för att införa ett ersättningssystem för SFI-utbildning baserat på ett centralt 
rättat slutprov samt hur väl leverantören utformar sin undervisning med individens 
studieprogression i fokus. 

4. Den av Mikael Wallgren väckta motionen anses i övrigt besvarad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 augusti 2021, § 596, den 1 september 2021, § 641, 
den 15 september 2021, § 682, den 29 september 2021, § 726, och  
den 13 oktober 2021, § 786. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2021. 
Yrkande från SD den 10 augusti 2021. 
Yrkande från V, MP och S den 24 september 2021. 
Yrkande från D, M, L och C, särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 15 september 2021. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (72) 
   
   

§ 836 0494/21 forts. 
Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
D, M, L och C den 27 oktober 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på övriga 
yrkanden. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande 
från V, MP och S den 24 september 2021 och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 augusti 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts och det 
egna yrkandet bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse  
från den 15 september 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 234 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (72) 
   
   

§ 837 0948/21 
Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 
(SOU 2021:21), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Miljödepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 21 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Martin Wannholt (D) och Blerta Hoti (S) 
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S) avslag på tilläggsyrkande från MP och V  
den 21 oktober 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 21 oktober 2021. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Miljödepartementet 
Göteborg Energi AB 
Renova AB 
Byggnadsnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (72) 
   
   

§ 838 1053/21 
Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian 
Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över departementspromemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och 
förskollärare (U2021/03373), i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Utbildningsdepartementet.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 september 2021. 
Yttrande från S den 25 oktober 2021. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Utbildningsdepartementet 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (72) 
   
   

§ 839 0991/21 
Remiss från Justitiedepartementet -  Kommuner mot brott 
(SOU 2021:49) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över betänkande Kommuner mot brott (SOU 2021:49), i enlighet 
med bilaga 9 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds 
till Justitiedepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Justitiedepartementet 
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Förvaltnings AB Framtiden 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (72) 
   
   

§ 840   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 
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Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (72) 
   
   

§ 841  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 
• 0072/21 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
• 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-08 
• Personalberedningens protokoll 2021-06-15 och 2021-09-17 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (72) 
   
   

§ 842   
Anmälningsärende - Extra månadsuppföljning september 2021 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handling 
Extra månadsuppföljning september 2021 

  
 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (72) 
   
   

§ 843 0081/21 
Anmälningsärende - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje 
för finansverksamheten samt stiftelsernas kapitalförvaltning - 
september 2021 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 oktober 2021. 

 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (72) 
   
   

§ 844 0340/21 
Anmälningsärende - Västsvenska paketet – Tertial 2, 
Uppföljning-Genomförande samt Projektrapportering 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 10 november 2021. 

Handling 
Sammanfattning ekonomi Tertial 2 2021 den 29 september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (72) 
   
   

§ 845 0338/20 
Anmälningsärende - Resultat av Fritidsvaneundersökningen 
2021 – Barn och ungas fritid 

Beslut 
Rapport Barn och ungas fritidsvanor 2021 antecknas. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V, S, D, M, L och C  
den 27 oktober 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Socialnämnden Centrum får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden, 
förskolenämnden och kulturnämnden utreda möjligheter att i linje med Göteborgs Stads 
arbete ”Staden där vi läser för våra barn” bedriva ytterligare arbete riktat till alla barn i 
förskole- och grundskoleålder och deras föräldrar för att öka andelen barn som läser 
regelbundet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 792. 

Handlingar 
Rapport Barn och ungas fritidsvanor 2021. 
Yrkande från MP, V, S, D, M, L och C, särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 235 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (72) 
   
   

§ 846 1080/21 
Anmälningsärende - Länsstyrelsen Västra Götaland – Förslag 
till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2022 

Beslut 
Länsstyrelsens förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2022 antecknas. 

På förslag av Jonas Attenius (S): 

Tilläggsyrkandet från M, L och C den 27 oktober 2021 bordläggs till sammanträdet  
den 10 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 793. 

Handlingar 
Länsstyrelsens förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2022. 
Yrkande från D den 13 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 19 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från S den 8 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L och C, särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 19 oktober 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 13 oktober 2021 och 
tilläggsyrkande från S den 8 oktober 2021. 

Jonas Attenius (S) yrkar att länsstyrelsens förslag ska antecknas och bifall till 
tilläggsyrkande från S den 8 oktober 2021 samt avslag på yrkande från D  
den 13 oktober 2021 och yrkande från SD den 19 oktober 2021.  

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att länsstyrelsens förslag ska antecknas och avslag 
på övriga yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från S 
och finner att det egna yrkandet om att länsstyrelsens förslag ska antecknas bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Martin Wannholts yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 
Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (72) 
   
   

§ 846 1080/21 forts. 
Omröstning om motförslag i huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts yrkande och Nej för 
bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Ja (2). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M) avstår 
från att rösta (10). 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Martin Wannholts yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar  
Ja (10). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (2). 

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann 
(KD) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (8). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och Jonas 
Attenius (S) röstar Nej (5). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 18) 
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (72) 
   
   

§ 846 1080/21 forts. 
Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


	Närvarande
	Ledamöter
	Tjänstgörande ersättare
	Övriga ersättare
	Övriga närvarande

	Justeringsdag:
	Underskrifter

	§ 796
	Information - Redovisning av uppdraget om tystnadskultur 
	Beslut
	Information

	§ 797
	Anmälan av jäv vid sammanträdet
	Beslut

	§ 798 1116/21
	Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 799 0391/20
	Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 800 0905/21
	Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd
	Beslut
	Handling

	§ 801 1343/20
	Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen
	Beslut
	Handlingar

	§ 802 1507/20
	Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet
	Beslut
	Handlingar

	§ 803
	Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden

	§ 803 forts.
	Propositionsordning
	Huvudvotering
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 804 0262/21
	Delårsrapport augusti - Staden
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 804 0262/21 forts.
	Information
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 804 0262/21 forts.
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 805 1184/21
	Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handling

	§ 806 0885/21
	Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 807 0882/21
	Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden

	§ 807 0882/21 forts.
	Propositionsordning
	Huvudvotering
	Protokollsanteckningar
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 808 1068/21
	Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen och angränsande regelverk
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 809 1067/21
	Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 810 0437/20
	Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 811 0808/21
	Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 812 1434/20
	Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 813 0958/21
	Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 813 0958/21 forts.
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 814 1678/20
	Redovisning av uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning

	§ 814 1678/20 forts.
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 815 0887/19
	Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden

	§ 815 0887/19 forts.
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar
	Reservationer
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 816
	Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskade fossila utsläpp
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Propositionsordning

	§ 816 forts.
	Protokollsanteckningar

	§ 817
	Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet
	Beslut
	Handling

	§ 818 1313/20
	Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området
	Beslut
	Handlingar

	§ 819 0960/21
	Strategisk fördjupning HR- aktiva åtgärder och kränkande särbehandling
	Beslut
	Handling

	§ 820 1668/20
	Remittering av förslag till Göteborgs Stads strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden

	§ 820 1668/20 forts.
	Propositionsordning
	Omröstning
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 821 1109/21
	Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23
	Beslut
	Handling

	§ 822 0954/21
	Hemställan från utbildningsnämnden om fastställande av riktlinje för arbete med särskilt begåvade barn och elever
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar

	§ 822 0954/21 forts.
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 823 0576/21
	Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg
	Beslut
	Handlingar

	§ 824 1595/20
	Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg
	Beslut
	Handlingar

	§ 825 0793/21
	Redovisning av uppdrag gällande förekomsten av tvångsgifte samt preventiva insatser
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 825 0793/21 forts.
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservation

	§ 825 0793/21 forts.
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 826 1460/20
	Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 827 0106/21
	Struktur- och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2022
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservation

	§ 828 0552/21
	Redovisning av uppdrag att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 828 0552/21 forts.
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslutsgång
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 828 0552/21 forts.
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Reservation
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 829
	Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 829 forts.
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 830
	Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 831
	Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Marie Brynolfsson (V)
	Beslut
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 832
	Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta
	Beslut
	Handling

	§ 833 0584/21
	Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 833 0584/21 forts.
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 834 0567/21
	Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 835 0570/21
	Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 836 0494/21
	Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar

	§ 836 0494/21 forts.
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckningar
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 837 0948/21
	Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)
	Beslut
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 838 1053/21
	Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
	Beslut
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 839 0991/21
	Remiss från Justitiedepartementet -  Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
	Beslut
	Handling
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 840
	Stadsdirektörens anmälningar

	§ 841
	Anmälningsärenden
	Beslut Antecknas.

	§ 842
	Anmälningsärende - Extra månadsuppföljning september 2021
	Beslut
	Handling

	§ 843 0081/21
	Anmälningsärende - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt stiftelsernas kapitalförvaltning - september 2021
	Beslut
	Handling

	§ 844 0340/21
	Anmälningsärende - Västsvenska paketet – Tertial 2, Uppföljning-Genomförande samt Projektrapportering
	Beslut
	Handling

	§ 845 0338/20
	Anmälningsärende - Resultat av Fritidsvaneundersökningen 2021 – Barn och ungas fritid
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Protokollsanteckning
	Protokollsutdrag skickas till

	§ 846 1080/21
	Anmälningsärende - Länsstyrelsen Västra Götaland – Förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2022
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning

	§ 846 1080/21 forts.
	Omröstning om motförslag i huvudvotering
	Huvudvotering
	Propositionsordning
	Omröstning

	§ 846 1080/21 forts.
	Reservationer


