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Tid: 9:30–11:05 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 841–886 

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

Övriga ersättare 
Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Elisabet Lann (KD),  
Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld,  
Marianne Erlandsson, § 841, Magnus Andersson, § 842 
Via Teams: Johannes Hulter, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Louise 
Warenius, Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Klara Holmin, Johan Svensson, 
Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Erik Järvelä, Patrik Höstmad, Mariette Höij Risberg, 
Mattias Arvidsson, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Anna Andersson, Rebecca Gellerman, 
Ellen Österberg, Jens Adamik, Abraham Staifo, Kristoffer Filipsson, Alexandra Stenlund, 
Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Miriam Lilja, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, 
Timothy Tréville, Emma Ylivallo Altenhammar, Christina Terfors, Jonas Kinnander,  
§§ 841-842, Erika Farberger, §§ 841-842 
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§ 841   
Information om överföringsledningar norra Hisingen  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Marianne Erlandsson, förvaltningsdirektör Kretslopp och vatten, lämnar en information 
under följande rubriker: 

• Förstudie pågår 
• Tidplan och kostnader 
• VA-anläggningar inom programområdet 
• Kostnader och finansiering  
• Överföringsledningar norra Hisingen – generalplaneinvestering 
• Tillfällig lösning 
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§ 842   
Ekonomisk uppföljning 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Magnus Andersson lämnar en information under följande rubriker: 

• Många dystra faktorer ger stor påverkan på stadens ekonomiska utveckling framåt 
• Inflationen 
• Räntan 
• Tilltron till ekonomin sjunker 
• Tillväxten avtar 
• Arbetslösheten ökar 
• Skatteunderlaget minskar realt och de generella statsbidragen minskar 
• Skatteunderlagsprognos per oktober 2022 
• Resultat och prognos per oktober 2022 
• Väsentliga avvikelser 
• Uppföljning kostnader för konsekvenser av kriget i Ukraina 

- Övergripande 
- Redovisade kostnader per nämnd 

• Övrigt att rapportera 
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§ 843   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrade att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 844 0129/22 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande 
utredning om införandet av en mer kostnadseffektiv 
myndighetsutövning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2022. 
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§ 845 0814/22 
Regionalt samverkansavtal - Digitala hjälpmedel för en god 
hälsa och jämlik vård 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Regionalt samverkansavtal om digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård,  
i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet med 
tilläggsavtal. 

3. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att finansiera den initiala 
kostnaden samt förvalta samverkansavtalet i samverkan med berörda nämnder. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 oktober 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 18 november 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från SD den 18 november 2022. 

Marina Johansson (S), Daniel Bernmar (V) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 18 november 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 223 
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§ 846 0126/22 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera 
stadens projekt 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 oktober 2022. 
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§ 847 0001/22 
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Partiernas redovisning av det kommunala partistödet för år 2021 antecknas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 224 
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§ 848 0001/22 
Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Partistöd för år 2023 utbetalas till de i fullmäktige representerade partierna enligt de 
villkor och bestämmelser som framgår av Göteborgs Stads regler för kommunalt 
partistöd. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 225 
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§ 849 0994/22 
Genomförandebeslut Torslanda tvärförbindelse  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från MP, S, V och C den 18 november 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Genomförande av projekt Torslanda tvärförbindelse, i enlighet med trafiknämndens 
förslag bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. En projektbudget för Torslanda tvärförbindelse om 234 mnkr i 2022 års prisnivå, 
varav 47 mnkr avser riskreserv, fastställs. 

3. Att bättre framkomlighet för kollektivtrafik, cykel och gång - samt ökad trafiksäkerhet 
för oskyddade trafikanter - säkerställs och genomförs i samband med genomförandet 
av Torslanda tvärförbindelse.  

4. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att analysera färdmedelsfördelning, inducerad trafik, 
faktisk och upplevd kvalitet för gång, cykel och kollektivtrafik samt huruvida målen 
med åtgärden i övrigt uppnåtts. Analysen ska genomföras ett år efter färdigställandet.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 757. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2022. 
Tilläggsyrkande från MP, S, V och C den 18 november 2022. 

Protokollsanteckning 
Ordföranden Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M) och Axel Darvik (L) deltar inte 
i beslutet beträffande tilläggsyrkandet från MP, S, V och C. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 207 
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§ 850 1071/22 
Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden beträffande 
råd om implementering av budgetuppdraget att genomföra 
upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Idrotts- och föreningsnämndens hemställan beträffande råd om implementering av 
budgetuppdraget att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala 
gymverksamheten besvaras med hänvisning till vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 765. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september 2022. 
Yttrande från M, D, L och KD den 22 november 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 30 november 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
och bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets bordläggning och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 
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§ 850 1071/22 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
bordläggning.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Emmyly Bönfors (C) 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 avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) deltar inte i beslutet. 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från M, D, L och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 211 
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§ 851 0581/21 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 6 april 2022, § 286 och bordlagt den 19 oktober 2022, § 716 samt 
den 2 november 2022, § 767. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 september 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 13 oktober 2022.  
Yttrande från Henrik Munck (-) den 2 november 2022. 
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§ 852 0762/22 
Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 oktober 2022, § 720 och den 2 november 2022, § 769. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2022. 
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§ 853 0327/22 
Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag till trafiknämnden 2016-06-16 § 6, att genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, förklaras fullgjort.  

2. Göteborgs Stad avvaktar med fortsatt utredning av Dag Hammarskjölds boulevard till 
dess att en utbyggnadsplanering har fastställts. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 605, den 5 oktober 2022, § 672, den 19 oktober 2022, 
§ 725 och den 2 november 2022, § 771. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 juli 2022. 
Tilläggsyrkande från D, M och L särskilt yttrande KD den 26 oktober 2022.   
Yrkande från S, V och MP den 18 november 2022. 
Yttrande från SD den 21 september 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från D, M och L  
den 26 oktober 2022.  

Martin Wannholt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från D, M och L  
den 26 oktober 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från D, M och L och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 
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§ 853 0327/22 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkandet från 
D, M och L.” 

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

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

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 oktober 2022. 

Representanterna från S, V och MP antecknar som yttrande yrkandet från  
den 18 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 212 
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§ 854 0469/22 
Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett 
cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för 
fortsatt arbete i Göteborgs Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C och D den 11 oktober 2022 och yrkande från MP, S och V  
den 18 november 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Definition av lokalproducerad mat, enligt bilaga 3 i Rapport 2022:03 Ett hållbart 
livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv, godkänns. Definitionen av 
lokalproducerad mat införs vid kommande aktualitetsprövning i lämpligt styrande 
dokument. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2021 till miljö- och klimatnämnden, att ta 
fram ett förslag på en plan för ett hållbart livsmedelsystem ur ett cirkulärekonomiskt 
perspektiv, förklaras fullgjort.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-08-26 § 24 till miljö- och klimatnämnden, att i 
samband med utvecklingen av indikatorer till miljö-och klimatprogrammet, 
säkerställa att miljö- och klimatprogrammet stödjer en inriktning för ökad lokal 
livsmedelsförsörjning med tillhörande mål, förklaras fullgjort. 

4. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att tillsammans med Business Region 
Göteborg AB och övriga berörda aktörer utreda hur arbetet med lokala 
livsmedelsproducenter kan bli mer sammanhållet och effektivt.  

5. Byggnadsnämnden (Stadsbyggnadsnämnden) får i uppdrag att ta fram ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen gällande lokal livsmedelsförsörjning. 

6. Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
för stadens jordbruksmark för att långsiktigt stärka livsmedelsförsörjningen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 juni 2022, § 513, den 17 augusti 2022, § 570, den 21 september 2022,  
§ 617, den 5 oktober 2022, § 681, den 19 oktober 2022, § 730 och den 2 november 2022, 
§ 773. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2022. 
Yrkande från SD den 10 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 11 oktober 2022. 
Tilläggsyrkande från MP, S och V den 18 november 2022. 
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§ 854 0469/22 forts. 
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från MP, S och V den 18 november 2022 samt avslag på yrkande från SD 
den 10 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 juni 2022 och 
tilläggsyrkande från M, L, C och D den 11 oktober 2022. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från M, L, C och D den 11 oktober 2022. 

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

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

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

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) och Emmyly Bönfors (C) avstår från att rösta (2). 

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 oktober 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 226 
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§ 855 0387/22 
Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i 
och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – 
kommunala verksamhetslokaler 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 14 december 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 799. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2022. 
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§ 856 1062/22 
Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för 
demokrati och medborgarservice 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice, i enlighet 
med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas och träder i kraft  
2023-01-01. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 800. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 227 
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§ 857 1061/22 
Revidering av reglemente för Göteborgs Stads inköp- och 
upphandlingsnämnd 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reglemente för Göteborgs Stads inköp- och upphandlingsnämnd, i enlighet med bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas och träder i kraft 2023-01-01. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 801. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 228 
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§ 858 1060/22 
Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för 
Intraservice   

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 802. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2022. 
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§ 859   
Yrkande från D angående att avbryta planerad överlåtelse av 
lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i 
stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten 
Bergsjöhöjd 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 805. 

Handlingar 
Yrkande från D den 2 november 2022. 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 23 november 2022. 
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§ 860   
Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan 
Göteborgs Stad och Sydafrika 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 807. 

Handlingar 
Yrkande från D den 2 november 2022. 
Yrkande från S, V och MP den 18 november 2022. 
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§ 861 0696/22 
Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 758 och den 9 november 2022, § 808. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober 2022.  
Yttrande från SD den 21 november 2022. 
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§ 862 0775/22 
Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 759 och den 9 november 2022, § 809. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 2022.  
Yttrande från SD den 21 november 2022. 
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§ 863 1053/22 
Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 760 och den 9 november 2022, § 810. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2022.  
Tilläggsyrkande från C den 28 oktober 2022. 
Yttrande från SD den 1 november 2022. 
Yttrande från M, L och KD den 9 november 2022. 
Yttrande från SD den 21 november 2022. 
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§ 864 0990/22 
Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter 
och tobaksvaror 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 761 och den 9 november 2022, § 811. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober 2022.  
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 18 november 2022. 
Tilläggsyrkande från C den 18 november 2022. 
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§ 865 0977/22 
Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering 
av uppdrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 23 september 2022 med ändring och tillägg enligt yrkande från M, L och C  
den 4 november 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nedanstående uppdrag, givet i budget 2019, förklaras fullgjort. 
a. Fastighetsnämndens uppdrag att inrätta en öppen marknadsplats för mark i 

Göteborgs Stad. 
2. Nedanstående uppdrag (a-h), givna i budget 2020, förklaras fullgjorda. 

a. Fastighetsnämndens uppdrag att, tillsammans med övriga planerande nämnder, 
sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. Nämnderna ska även 
tydligt redovisa, när det finns en underskottsplan, hur andra detaljplaner som ger 
överskott väger upp. 

b. Fastighetsnämndens uppdrag att prioritera att fler koncepthus, likt de som 
BoKlok och Sveriges Allmännytta tagit fram, möjliggörs. 

c. Grundskolenämndens uppdrag att ta fram verktyg för att testa språkförståelse och 
matematiskt tänkande i förskoleklass. 

d. Grundskolenämndens uppdrag att ta fram ett förväntansdokument som ska gälla 
för stadens grundskolor. 

e. Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att implementera 
stadens nya rutin kring att ställa krav på motprestation i sin verksamhet, det gäller 
särskilt nya grupper som tidigare inte varit prioriterade. 

f. Utbildningsnämndens uppdrag att föra samtal med Västra Götalandsregionen om 
medfinansiering av verksamheten Humlan. 

g. Utbildningsnämndens uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, skapa 
mer långsiktiga förutsättningar för de aktiviteter som ska genomföras inom ramen 
för kompetensförsörjningsplanen. I dag är insatserna för kortsiktiga och allt för 
ofta av engångskaraktär, vilket medför svårigheter i planering av den löpande 
verksamheten. 

h. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, tillsammans med styrelser och i samverkan 
med regionen, att införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på 
hållplatser. 

3. Nedanstående uppdrag (a-t), givna i budget 2021, förklaras fullgjorda med ändring 
och tillägg under punkt r enligt yrkande från M, L och C. 
a. Fastighetsnämndens uppdrag att fortsatt ansvara för stadens totala 

exploateringsekonomi samt att säkerställa att denna är i balans, i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål. 
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b. Fastighetsnämndens uppdrag att, tillsammans med övriga planerande nämnder, 
sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. När det finns en plan 
med underskott ska nämnderna redovisa hur andra detaljplaner som ger överskott 
väger upp den totala ekonomin. 

c. Fastighetsnämndens uppdrag att arbeta för ökad konkurrens inom byggbranschen, 
bland annat genom fler sena markanvisningar av strategiskt uppdelade och 
mindre infilltomter. 

d. Fastighetsnämndens uppdrag att identifiera områden där man kan gå direkt till 
bygglov. 

e. Grundskolenämndens uppdrag att ta fram förslag på hur kapaciteten av 
skolplatser, inom alla skolformer, kan öka på kort sikt. 

f. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att inventera tillgången av lokaler för att 
säkra ett bestånd som möter föreningars behov och ändamål. 

g. Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att i samverkan med 
socialnämnder fortsätta implementera rutinen för motprestation. En modell ska 
tas fram med fokus på att skapa incitament för den enskilde som upphandlade 
leverantörer. 

h. Park- och naturnämndens uppdrag att prioritera strandstäd både i skärgården och 
runt våra sjöar. 

i. Park- och naturnämndens uppdrag att genomföra de åtgärder som föreslås i 
utvärderingen av projektet med offentliga toaletter och i Förstudien kring hållbara 
toalettlösningar för Södra Skärgården. 

j. Park- och naturnämndens uppdrag att fortsätta samordna åtgärder för att möta 
Göteborgs råttproblem. 

k. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att införa strukturerad 
fortbildning i den ordinarie verksamheten. 

l. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att utreda hur den medicinska 
kompetensen kan förstärkas inom äldreomsorgen som en del i ledarskapet. 

m. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att säkerställa, harmonisera 
och systematisera utbildningsinsatser avseende basala hygienkrav. 

n. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att säkerställa att det finns 
kompetens i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och depression bland 
äldre. 

o. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att samordna en gemensam 
bemanning för äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården för att 
säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor. 

p. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att distribuera broddar till 
äldre i enlighet med intentionerna i kommunfullmäktiges beslut. 

q. Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag att utreda införandet av en 
eventuell avgift vid avbokade besök med kort varsel samt hur det påverkar 
utförarna. 

r. Socialnämndernas uppdrag att framgent utbetala försörjningsstöd till kvinnan i 
hushållet förklaras ej fullgjort. Socialnämnderna får i uppdrag att redovisa hur 
uppdraget är omhändertaget. 
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s. Trafiknämndens uppdrag att i samverkan med Byggnadsnämnden utreda om ökad 
silning av den lätta trafiken genom ett mer finmaskigt gatunät kan vara en möjlig 
och hållbar framtida lösning och alternativ till att koncentrera trafiken på 
Lundbyleden. 

t. Higab AB:s uppdrag att säkerställa att lokaler som hyrs ut inte används till 
kriminell verksamhet eller andra olämpliga ändamål. 

4. Nedanstående uppdrag (a-hh), givna i budget 2022, förklaras fullgjorda. 
a. Fastighetsnämndens uppdrag att fortsatt ansvara för stadens totala 

exploateringsekonomi samt att säkerställa att denna är i balans, i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål. 

b. Fastighetsnämndens uppdrag att, tillsammans med övriga planerande nämnder, 
fortsätta sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. När det finns 
en plan med underskott ska nämnderna redovisa hur andra detaljplaner som ger 
överskott väger upp den totala ekonomin. 

c. Fastighetsnämndens uppdrag att arbeta för ökad konkurrens inom byggbranschen, 
bland annat genom fler sena markanvisningar av strategiskt uppdelade och 
mindre infilltomter. 

d. Fastighetsnämndens uppdrag att fortsätta identifiera områden där man kan gå 
direkt till bygglov. 

e. Fastighetsnämndens uppdrag att stärka boendecoachningen. 
f. Grundskolenämndens uppdrag att utvärdera pågående försöksverksamhet med 

screening av läsförståelse med hjälp av AI med syfte att skala upp de delar som 
varit framgångsrika. 

g. Grundskolenämndens uppdrag att, med syfte att säkerställa tidiga insatser, 
använda möjligheten för elever som inte når kunskapskraven att gå om ett år på 
lågstadiet. 

h. Grundskolenämndens uppdrag att bygga ut skolakuten Elevator och utveckla 
möjligheterna att flytta en elev från skolenheten för att bryta ett destruktivt 
beteende. 

i. Grundskolenämndens uppdrag att ta fram förslag på hur elever som presterar väl 
eller gjort stora förbättringar i sina studieresultat ska kunna premieras. 

j. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att fortsatt utreda de mest effektiva 
åtgärderna för att sänka halterna kväveoxid i Göteborg. 

k. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att utifrån 
Programmet för full tillgänglighet i samverkan med berörda nämnder presentera 
förslag på åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för personer med 
funktionshinder. 

l. Nämnden för inköp och upphandlings uppdrag att, tillsammans med 
kommunstyrelsen, tydliggöra nämndens uppföljande roll i upphandlingsprocessen 
i styrande dokument. 

m. Park- och naturnämndens uppdrag att tillse att ta fram en plan för att 
verksamhetens samtliga maskiner och fordon ska vara elektrifierade eller på 
annat sätt utsläppsfria senast 2025. 
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n. Park- och naturnämndens uppdrag att prioritera strandstäd både i skärgården och 
runt våra sjöar. 

o. Park- och naturnämndens uppdrag att verka för fler tillgängliga ledstråk i stadens 
parker. 

p. Park- och naturnämndens uppdrag att verka för ett Naturum i Göteborg 
q. Trafiknämndens uppdrag att starta en genomförandestudie avseende ett första 

metrobusstråk. 
r. Trafiknämndens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, 

fortsätta arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka. 
s. Trafiknämndens uppdrag att utreda möjligheten att införa gratis parkering på 

Heden mellan klockan 18–21. 
t. Trafiknämndens uppdrag att intensifiera dialogen med Trafikverket om vilka 

framtida åtgärder som krävs för att förbättra göteborgarnas hälsa och skapa goda 
och hållbara trafikflöden på motorlederna. 

u. Trafiknämndens uppdrag att påbörja arbetet med att uppdatera trafikstrategin. 
v. Trafiknämndens uppdrag att verka för att etapp 4 färdigställs med dubbelspår på 

hamnbanan. 
w. Trafiknämndens uppdrag att i arbetet med den kommande elektrifieringsplanen 

särskilt beakta laddmöjligheter på boendeparkeringar. 
x. Trafiknämndens uppdrag att genomföra fler ombildningar av lämpliga gator till 

sommargågator. 
y. Utbildningsnämndens uppdrag att verka för fler spetsutbildningar så att elever 

med särskilda talanger och behov, såväl praktiska som inom naturvetenskap och 
humaniora, får möjlighet att utveckla dessa. 

z. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att fortsatt genomföra försäljning av hela, eller 
delar av, bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen med beaktande 
av krav på utdelning och koncernbidrag. 

å. Göteborg Energi AB:S uppdrag att justera sin modell för effektavgift i elnätet. 
ä. Förvaltnings AB framtidens uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och 

styrelser, att utarbeta riktlinjer och förslag på områden, för att utan detaljplan 
kunna gå direkt på bygglov inom Förvaltnings AB Framtidens mark. 

ö. Samtliga bostadsbolags uppdrag att fortsätta arbeta aktivt mot målet att få bort 
alla särskilt utsatta områden från polisens lista senast 2025. 

aa. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att fortsätta sitt arbete med strategin för 
utveckling av Göteborgs särskilt utsatta områden. I arbetet är det viktigt att 
säkerställa varierade upplåtelseformer, särskilt där hyresrätten är dominerande. 

bb. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att även fortsättningsvis avsätta ett antal 
lägenheter till bostadslösa, boende i andra hand eller inneboende, målgrupper 
som befinner sig långt från bostadsmarknaden. 

cc. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att fortsätta ta tillvara på de goda exempel 
för ökad trygghet som finns i Gårdstensmodellen för att på sikt implementera i 
andra utanförskapsområden. 
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dd. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att säkerställa att det är våldsutövaren som 
krävs flytta från lägenheten och inte den brottsutsatta 

ee. Higab AB:s uppdrag fortsätta säkerställa att lokaler som hyrs ut inte används till 
kriminell verksamhet eller andra olämpliga ändamål. 

ff. Business Region Göteborgs uppdrag att skapa ett jobbmål. 
gg. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att fortsätta tillse att 

andelen av vuxenutbildningen och SFI:n som utförs i egenregi inte överstiger 25 
procent av budgeten för vuxenutbildningen. 

hh. Utbildningsnämndens uppdrag att genomföra de förslag som redovisas i 
rapporten Utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet: Vetenskapligt stöd inom Göteborgs utbildningsområde så att de 
vetenskapliga resurserna i staden, genom en kommunal forskningsarena, styras, 
ledas, organiseras och samordnas för att utgöra ett stöd till hela 
utbildningskedjan, samtidigt som förvaltningsspecifika behov kan tillgodoses. 

5. Nedanstående uppdrag(a-y), givna utanför budget, förklaras fullgjorda. 
a) Göteborgs Stads Parkerings AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  

2018-04-26 § 24, att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på 
parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken. 

b) Higab AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2018-09-13 § 10, att uppföra 
Bergsjöns kulturhus med en reviderad investeringsram om 145 mnkr, samt 
ytterligare 10 mnkr för investeringar i verksamhetens inredning och utrustning. 

c) Higab AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-03-28 § 14, att 
genomföra om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet med en utökad 
investeringsram om 41 mnkr till totalt 136 mnkr. 

d) Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2020-02-20 § 14, att vara mellanhyresvärd för lokalerna som ingår i 
hyresmodellen för förenings- och kulturlivet. 

e) Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordons uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2020-03-19 § 8, att utse en mobilitetsansvarig för sin 
verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via 
Göteborgs Stads Leasing AB. 

f) Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-09-10 § 21, att i 
samverkan med berörda förvaltningar och bolag samt Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen, Mölndals stad och Partille kommun leda stadens arbete i det 
fortsatta genomförandet av handlingsplanen 2020-2024 för att nå Målbild 
Koll2035. 

g) Utbildningsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 28, 
att i samverkan med grundskolenämnden utreda förutsättningarna för att starta 
Yrkesdansarutbildningen vid Svenska Balettskolan i Göteborg. 

h) Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2021-03-11 § 17, att i samband med revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering anpassa texten angående serveringsområden så att den liknar 
texten som Stockholms Stad har i sina riktlinjer. 

i) Fastighetsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 5, att 
inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 återrapportera hur de 
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ekonomiska effekterna fördelas på respektive part, främst avseende 
fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. 

j) Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag, givet av kommunfullmäktige 
2021-08-26 § 20, att utarbeta en plan för att stjärnmärka stadens 
äldreomsorgsverksamheter. 

k) Nämnden för äldre samt vård och omsorgs uppdrag, givet av kommunfullmäktige 
2021-08-26 § 20, att arbeta för att höja vård- och omsorgspersonalens förmåga att 
tillgodose omsorgsbehovet för personer med demenssjukdom genom individuella 
kompetenssatsningar så som till exempel Silviasyster och Silviasköterska. 

l) Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-09-16 § 13, att, 
tillsammans med berörda nämnder och styrelser, planera för en gång- och 
cykelbro över Göta älv i enlighet med vad som framgår av trafiknämndens 
förslag och med följande styrande inriktningar: a. Bron ska vara placerad mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj inom det geografiska område som 
redovisas i trafiknämndens förslag. b. Den totala projektramen får maximalt 
uppgå till 900 mnkr i 2020 års prisnivå. 

m) Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2021-10-28 § 3, att tillsammans med övriga dotterbolag arbeta för att ett 
dotterbolag får ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av Biskopsgården 
respektive Frölunda så länge det är risk att det klassas som särskilt utsatt område. 

n) Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2021-11-25 § 26, att i samverkan med socialnämnderna 
Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen förbereda förändringen enligt punkt 1 
KF 2021-11-25 § 26. 

o) Kommunstyrelsens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-11-25 § 36, att ta 
fram en rutin för hanteringen av tillgång till nämndhandlingar. 

p) Göteborgs Stads Parkering AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2021-11-25 § 23, att anpassa sin organisation till att bli ett mer renodlat ägar- och 
utförarbolag utifrån förändringarna i ägardirektiv och bolagsordning. 

q) Utbildningsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-11-25 § 34, 
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. 

r) Utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämndens uppdrag, givet 
av kommunfullmäktige 2021-11-25 § 34, att säkerställa att förvaltningarnas  
MR-team i större utsträckning arbetar i mer elevnära verksamhet i skolorna. 

s) Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2021-12-09 § 28, att inrätta ett klimatråd, ta fram ett förslag till reglemente för 
rådet samt förslag på ledamöter till rådet. 

t) Business Region Göteborg:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2021-12-09 § 12, att inom arbetet med ”Gothenburg Climate Partnership” bygga 
upp plattformar för strategisk samverkan för att snabbare nå ett klimatneutralt 
byggande i Göteborg, i linje med målen i Miljö- och klimatprogrammet. 
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u) Park- och naturnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2022-01-27  
§ 16, att utreda om det finns fler gångstråk i Göteborg som behöver undantag för 
att underlätta för hundägare med kopplad hund att nå naturområden. 

v) Göteborgs Stads Parkerings AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2022-04-28 § 22, att, tillsammans med relevanta nämnder och bolag, skyndsamt 
göra det tillfälligt kostnadsfritt under 2022 för laddbara bilar att parkera, i 
enlighet med parkeringsbolagets modell för nattladdning, på Parkering Göteborgs 
offentliga parkeringsplatser på tomtmark under kvälls- och nattetid, med kravet 
att de laddar (och därmed betalar kostnad för elen). 

w) Lokalnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2022-06-16 § 6, att bidra 
med boendelösningar till socialnämnd Sydväst i form av lokaler som lämpar sig 
för boende. 

x) Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2022-06-16 § 6, att ta fram lägenheter som kan lämnas till fastighetsnämnden 
eller socialnämnd Sydväst för att i vissa fall användas som boende för tillfälligt 
skyddsbehövande. 

y) Park- och naturnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2022-06-16 § 9, 
att korrigera skyltningen vid Askimsbadet och Näsetbadet i enlighet med den 
reviderade lokala ordningsstadgan samt tydliggöra informationen på stadens 
hemsida efter att Länsstyrelsen meddelat sitt beslut. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 oktober 2022, § 715, den 2 november 2022, § 766 och  
den 9 november 2022, § 813. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 27 oktober 2022.  
Tilläggsyrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 4 november 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från M, L och C den 4 november 2022 samt tilläggsyrkande 
från SD den 27 oktober 2022. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S) och ordföranden  
Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
M, L och C den 4 november 2022 samt avslag på tilläggsyrkande från  
SD den 27 oktober 2022. 
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Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 november 2022. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 229 
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§ 866 0561/22 
Göteborgs Stads program för destinationsutveckling  
2022-2030 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, i enlighet med  
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030, beslutad av 
kommunfullmäktige 2018-02-22 § 36, upphör att gälla.  

3. Göteborg & Co AB får i uppdrag att en gång per mandatperiod utvärdera och 
redovisa programmets måluppfyllelse till kommunfullmäktige. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 15 juni 2022, § 511 och bordlagt den 19 oktober 2022, § 718,  
den 2 november 2022, § 768 och den 9 november 2022, § 814. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 maj 2022, reviderat den 20 september 2022.   
Tilläggsyrkande från D den 19 oktober 2022.   
Återremissyrkande från V, MP och S den 18 november 2022. 
Yttrande från MP och V den 22 november 2022.  
Yttrande från D, M, L och KD den 23 november 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från  
V, MP och S den 18 november 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från  
V, MP och S den 18 november 2022 och i andra hand bifall till stadsledningskontorets 
förslag. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D den 19 oktober 2022 samt avslag på återremissyrkande 
från V, MP och S den 18 november 2022. 

Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 
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§ 866 0561/22 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från V, MP och S och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

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

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

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer därefter 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.” 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och 
Jonas Attenius (S) avstår från att rösta (5). 
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§ 866 0561/22 forts. 
Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i besluten beträffande 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från D. 

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

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 november 2022. 

Representanterna från D, M, L och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 23 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 231 
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§ 867   
Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete 
med ombildningar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

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

Handlingar 
Yrkande från D den 25 maj 2022.    
Yrkande från V och MP den 10 juni 2022. 
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§ 868   
Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och 
jobben i Göteborg 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 620, den 5 oktober 2022, § 683, den 19 oktober 2022, 
§ 732, den 2 november 2022, § 774 och den 9 november 2022, § 816. 

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

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D 
den 7 september 2022. 

Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D 
den 7 september 2022. Vidare anmäler Daniel Bernmar (V) att yrkandet från V 
den 30 september 2022 återtas. 

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

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 oktober 2022. 
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§ 869   
Yrkande från S, MP och V angående förlängning av de 
rättighetsbaserade råden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, MP och V den 14 oktober 2022 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Mandatperioden för utsedda ledamöter och suppleanter i de rättighetsbaserade råden 
förlängs tillfälligt fram till och med 2023-03-01 under förutsättning att nya ledamöter och 
suppleanter inte har kunnat utses innan 2023-03-01. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 oktober 2022, § 737, den 2 november 2022, § 775 och 
den 9 november 2022, § 817. 

Handlingar 
Yrkande från S, MP och V den 14 oktober 2022.  
Yttrande från M, D, L och KD den 31 oktober 2022.  

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Emmyly Bönfors (C) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande 
från S, MP och V den 14 oktober 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från  
S, MP och V den 14 oktober 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, D, L och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 31 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 232 
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§ 870   
Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD angående fler 
solceller på Göteborgs kommunala och privata tak 

Beslut 
Yrkandet från M, L och D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 oktober 2022, § 738, den 2 november 2022, § 776 och 
den 9 november 2022, § 818. 

Handlingar 
Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD den 19 oktober 2022.   
Yrkande från V, MP och S den 4 november 2022. 
Yttrande från SD den 12 oktober 2022.   
Yttrande från C den 18 november 2022. 
Yttrande från V, MP och S den 22 november 2022. 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från 
M, L och D den 19 oktober 2022 med hänvisning till yttrandet från V, MP och S 
den 22 november 2022. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på samtliga yrkanden med hänvisning till yttrandet 
från C den 18 november 2022. 

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C) och Jonas Attenius (S) röstar Ja (7). 
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§ 870 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja.  

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 12 oktober 2022.   

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 oktober 2022. 

Emmyly Bönfors (C) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 november 2022. 

Representanterna från V, MP och S antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 november 2022. 
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§ 871 0068/22   
Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från S, V och MP i skrivelse  
den 15 november 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget 2023 fastställs i 
sin helhet inklusive de mål, riktlinjer, uppdrag, ekonomiska ramar och bilagor som anges 
i budgetyrkandet samt att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för 
kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2023 fastställs till 21:12 öre 
per skattekrona. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till 
flerårsplaner för åren 2024–2025 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen.  

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 17 november 2022, § 8. 

Handlingar 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget 2023 och 
flerårsplaner 2024-2025.  
Moderaternas, Demokraternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 
2023 och flerårsplaner 2024-2025.  
Sverigedemokraternas förslag till budget 2023. 
Centerpartiets förslag till budget 2023. 
Förslag till stadsrevisionens budget 2023. 
Yrkande från S, V och MP den 15 november 2022. 
Yrkande från M, D, L och KD den 16 november 2022. 
Yrkande från C den 16 november 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
budgetförslaget från S, V och MP. 

Ordföranden Axel Josefson (M), Axel Darvik (L) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall 
till budgetförslaget från M, D, L och KD. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till budgetförslaget från SD. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till budgetförslaget från C. 
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§ 871 0068/22 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena beträffande de olika budgetförslagen och 
finner att budgetförslaget från S, V och MP bifallits. 

Protokollsanteckning 
Henrik Munck (-) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 november 2022. 

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

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

Axel Darvik (L) reserverar sig mot beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Emmyly Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 222 
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§ 872 1038/22 
Återrapportering gällande undersökning av framdrift i arbetet 
med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på 
personalparkeringar i ytterområden 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 oktober 2022. 
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§ 873 0499/20 
Återrapportering av uppdraget att överlämna driften av 
Bergums fritidslantgård till en förening  

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

Kommunstyrelsens uppdrag 2020-02-05 § 88 till stadsledningskontoret att i samarbete 
med berörda nämnder skyndsamt överlämna driften av lantgårds- och 
besöksverksamheten på Bergums fritidslantgård till en förening avslutas. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V, S, M, L, D och C  
den 18 november 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ansvaret för Bergums fritidslantgård överförs till idrotts- och föreningsnämnden. 
2. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa fortsatt verksamhet på 

gården genom den driftsform nämnden anser lämplig. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 777. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2022. 
Yrkande från MP, V, S, M, L, D och C särskilt yttrande KD den 18 november 2022. 
Tilläggsyrkande från C den 18 november 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 28 oktober 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
yrkande från MP, V, S, M, L, D och C den 18 november 2022 och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 28 oktober 2022 och tilläggsyrkande från C  
den 18 november 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från MP, V, S, M, L, D och C  
den 18 november 2022 och tilläggsyrkande från SD den 28 oktober 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från MP, V, S, M, L, D och C  
den 18 november 2022 och avslag på tilläggsyrkande från C den 18 november 2022. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från MP, V, S, M, L, D och C  
den 18 november 2022 och tilläggsyrkande från C den 18 november 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (63) 
   
   

§ 873 0499/20 forts. 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla yrkandet från MP, V, S, M, L, D och C. 

Ordföranden ställer härefter 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), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (11). 

Emmyly Bönfors (C) röstar Nej (1). 

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 november 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 233 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (63) 
   
   

§ 874 0700/22 
Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för  
Kärra-Skogome 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (63) 
   
   

§ 875   
Yrkande från D angående att utreda möjligheten att inrätta ett 
boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats 
på institutioner 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 823. 

Handlingar 
Yrkande från D den 2 november 2022. 
Yttrande från V, MP och S den 22 november 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (63) 
   
   

§ 876 0809/22 
Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott 
samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om 
affärsplan för 2023 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag punkt 2 och 3: 

1. Göteborgs Stads nämnder ska senast den 28 februari 2023 fatta beslut om budget och 
verksamhetsplan.  

2. Göteborgs Stads styrelser ska senast den 31 december 2022 fatta beslut om 
budget/affärsplan. 

På förslag av Jonas Attenius (S): 

Punkt 1 i stadsledningskontorets förslag bordläggs till sammanträdet  
den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 oktober 2022, § 739, den 2 november 2022, § 778 och  
den 9 november 2022, § 825. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2022.   

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (63) 
   
   

§ 877 0050/22 
Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 oktober 2022, § 740, den 2 november 2022, § 779 och  
den 9 november 2022, § 826. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2022.   
Yrkande från S, V och MP den 9 november 2022.  
Yrkande från M, D och L särskilt yttrande KD den 18 november 2022. 
Yttrande från SD den 26 oktober 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (63) 
   
   

§ 878 0589/22 
Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
att i samband med FN-dagen flagga för det internationella 
Göteborg 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (63) 
   
   

§ 879 0423/22 
Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus 
Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på 
fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 
upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 783. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 oktober 2022. 
Yttrande från M, L och KD den 31 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (63) 
   
   

§ 880 0588/22 
Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i 
Backa 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att den av Bettan Andersson väckta motionen återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 829. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2022. 
Yttrande från M, D, L, KD och C den 8 november 2022. 
Skrivelse från Bettan Andersson (V) den 15 november 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) anmäler att motionen återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (63) 
   
   

§ 881 0503/22 
Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om 
att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 november 2022, § 830. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 oktober 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (63) 
   
   

§ 882 0497/22 
Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att 
Göteborg ska bli Årets studentstad 2026 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 784 och den 9 november 2022, § 831. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober 2022. 
Yrkande från M och L särskilt yttrande KD den 2 november 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (63) 
   
   

§ 883 0495/22 
Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud 
Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i 
Göteborgs Stads verksamheter 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 november 2022, § 785 och den 9 november 2022, § 832. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2022.  
Yrkande från D den 9 november 2022. 
Yrkande från V, MP och S den 18 november 2022. 
Yttrande från M, L, KD och C den 17 november 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (63) 
   
   

§ 884 0381/22 
Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
inrätta ett kemikaliecentrum 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 30 november 2022. 

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

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2022.   
Yrkande från MP, V och S den 18 november 2022. 
Yttrande från L, M, C och KD den 13 oktober 2022.   

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (63) 
   
   

§ 885   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 20) 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (63) 
   
   

§ 886  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0033/22 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning- oktober 2022 
• Protokoll från FSG/skyddskommitté, förvaltningens samverkansgrupp 2022-11-09 
• Mellandom från Göteborgs Tingsrätt i mål nr T 17207–20  
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