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Tid: 9:30–10:45  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 934-964 

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), 
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Jenny Broman (V) 

Övriga ersättare 
Nina Miskovsky (M), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Elisabet Lann (KD),  
Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld 
Via Teams: Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, Ruben 
Malmström, Louise Warenius, Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie 
Nordell, Anna-Klara Behlin, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, 
Carina Bulic, Veronica Öjeskär, Patrik Höstmad, Mattias Arvidsson, Martin Jordö, Clara 
Thulin, Jonas Berg, Viktor Lundblad, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Jasmin Usta, Birgitta 
Granquist, Fredrik Lundgren, Jens Adamik, Abraham Staifo, Kristoffer Filipsson, 
Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Marcus Silbo, Agneta 
Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Erika Farberger, Anette 
Johannesson, Tina Eide, Peter Löwendahl, Ola Hendar, § 934, Lucas Unger 
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Justeringsdag:  
 

Underskrifter 

Anslag om justering av paragraf 948 och 952 2021-12-01 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
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§ 934   
Information från funktionshinderombudsmannen    

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Ola Hendar, funktionshinderombudsman, lämnar en information under följande rubriker: 

• 2020 - tre viktiga händelser 
• 2020 - min introduktion 
• Uppdrag och roll 
• 2021 

- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2021-2026 – uppföljning och implementering 

- Hur gör vi? 
• Vad som händer 2022 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 4 (47) 
   
   

§ 935   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 936 1180/21 
Samlingsärende inom uppföljning december 2021 - 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
utbildningsnämnden, stadsledningskontoret, nämnden för 
funktionsstöd, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning, trafiknämnden, förskolenämnden samt 
idrotts- och föreningsnämnden 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 november 2021. 
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§ 937 0479/21 
Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan 
och nämnders lokalbehovsplaner  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2021. 
Yttrande från S den 1 december 2021. 
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§ 938 1284/21 
Antagande av detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i 
Göteborg, upprättad den 16 mars 2021 och reviderad den 19 oktober 2021, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 890.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 oktober 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 december 2021. 
Yrkande från MP den 26 november 2021. 
Yrkande från SD den 19 november 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från MP  
den 26 november 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på detaljplanen. 

Jörgen Fogeklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 19 november 2021 och avslag 
på återremissyrkande från MP den 26 november 2021.  

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

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Jonas 
Attenius och det egna yrkandet bifallits.  

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 december 2021. 
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§ 938 1284/21 forts. 
Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet. 

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 262 
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§ 939 0947/21 
Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och 
ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda 
arvoden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 894. 

Handling 
Skrivelse från arvodesberedningen den 20 oktober 2021. 
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§ 940 1288/21 
Möjlighet till deltagande på distans vid kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnders sammanträden i Göteborgs 
Stad   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L och C den 1 december 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och utskott får, 
när särskilda skäl föreligger, från och med den 1 januari 2022 delta i sammanträden 
på distans. Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot har sjukdomssymptom som kan 
innebära risk för smittspridning. Ordförande och justerare av protokollet ska närvara 
på den plats där mötet är utlyst.   
  

2. Nuvarande lydelse i Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige, 9 § andra 
stycket, ändras från och med den 1 januari 2022 och får följande lydelse: 

”Fullmäktiges ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans. Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot har 
sjukdomssymptom som kan innebära risk för smittspridning. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföringen sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden ska i så 
god tid som möjligt, efter samråd med vice ordförandena, besluta om deltagande får 
ske på distans.” 

3. Nuvarande lydelse i § 9 det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder ändras från och med den 1 januari 2022 
och får följande lydelse:  

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. Sammanträde ska 
hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
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§ 940 1288/21 forts. 
 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde på distans. Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot har 
sjukdomssymptom som kan innebära risk för smittspridning. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till ordföranden. 
Ordföranden avgör om närvaro deltagande får ske på distans.” 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 895. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 november 2021. 
Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD den 1 december 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 6 november 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på övriga yrkanden. 

Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
yrkande från D, M, L och C den 1 december 2021. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) och 
Axel Josefson (M) avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D, M, L och C den 1 december 2021 
och tilläggsyrkande från SD den 16 november 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
SD och finner att Jessica Blixts m.fl. yrkande om att bifalla yrkandet från D, M, L och C 
bifallits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från SD och finner att det avslagits. 
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§ 940 1288/21 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 december 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 263 
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§ 941 0727/21 
Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga 
avhysningar 

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

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret som får i uppdrag: 

a. Att fördjupa den ekonomiska dimensionen samt konsekvenserna av utökandet av 
riktlinjen för socialnämnderna. 

b. Att redogöra vilka grupper som har störst behov av arbetet med att förebygga 
avhysningar. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 896. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 oktober 2021. 
Återremissyrkande från V och MP den 19 november 2021. 
Yrkande från SD den 25 november 2021. 
Återremissyrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 29 november 2021. 
Yttrande från SD den 19 november 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från V och MP 
den 19 november 2021 och avslag på övriga yrkanden. 

Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från  
V och MP den 19 november 2021 och i andra hand att ärendet ska återremitteras enligt 
beslutssatserna i yrkande från M, L, C och KD den 29 november 2021. 

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

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från M, L, C och D den 29 november 2021. Vidare yrkar 
Axel Josefson (M) avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 25 november 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från V och MP och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 
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§ 941 0727/21 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från V och MP.” 

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), Karin Pleijel (MP) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
röstar Nej (3). 

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) 
avstår från att rösta (4). 

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

Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) antecknar följande till protokollet: Utöver frågorna om barnrätt och 
andrahandsuthyrning som vi i vårt yrkande vill förtydliga, är det viktigt för Miljöpartiet 
att säkerställa att riktlinjen blir möjlig att tillämpa i praktiken. Det är bra att de 
ekonomiska förutsättningarna av utökandet av riktlinjen för socialnämnderna kartläggs 
för att säkerställa att arbetet kan utföras på ett relevant och effektivt sätt. Det är också bra 
att frågan gällande vilka grupper som har störst behov av arbetet med att förebygga 
avhysningar förtydligas. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 november 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 november 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (47) 
   
   

§ 942 0355/20 
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande 
program 2022–2026 

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret enligt yrkande från M, L, C, S och D: 

1. Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag 2019-12-11 § 936 till 
stadsledningskontoret att ta fram ett nytt program för det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet i staden, förklaras ej fullgjort. 

2. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, i 
enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande återemitteras till 
stadsledningskontoret för att omarbetas i enlighet med inriktning som fastslås i detta 
yrkande. 
a. Stadsledningskontoret ska under återremissen utveckla, tillsammans med de 

nämnder/styrelser som har ett särskilt ansvar, lämpliga indikatorer och andra 
nyckeltal. I det arbetet ska kommunstyrelsen uppdrag 2021-09-15, § 666 och 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025 beaktas 
och omhändertas.  

b. Stadsledningskontoret ska under återremissen genomföra följande revideringar av 
programmet: 

 
S. 7 rad 1: Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i 
Göteborg ska ha upplevelsen att Göteborg är en trygg och säker stad. Alla ska 
kunna röra sig fritt och känna sig trygga i sitt hem. Ingen ska behöva begränsa sitt 
vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av otrygghet till följd av 
rädslan för att utsättas för brott. 
 
S 14 stycke 2: Samverkan bör grundas i möten, dialoger och råd där ökad 
kunskap och gemensam förståelse eftersträvas men där staden tydligt företräder 
och står upp för demokratiska värderingar. Det behöver finnas tydliga kanaler 
från dessa forum för samverkan in i ordinarie linje samt respektive organisation. 
 
S. 16 rad 5: Känslan av trygghet är individuell och åtgärder som ger  
en högre grad av trygghet för en person kan innebära en lägre grad av trygghet 
för en annan.  
 
S. 16 stycke 2 rad 1: Stöd till den som utsatts för brott är av betydelse för dennes 
återhämtningsprocess. Det kan handla om både krisbearbetning och stöd i 
rättsprocessen. Staden får aldrig medverka till att skam- eller skuldbelägga 
brottsoffer. Kriminella handlingar och brottsoffers upplevelser ska inte 
bortförklaras eller förminskas. Samhällets fördömanden ska riktas mot de 
individer som utsätter andra för kriminella handlingar. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 16 (47) 
   
   

§ 942 0355/20 forts. 
 
S. 16 stycke 4: Hedersrelaterat våld och förtryck riktar sig främst mot flickor och 
kvinnor men drabbar också pojkar, män, homo- och bisexuella av båda könen 
samt transpersoner. 
 
S. 18 sist i stycke 1: Föräldraskapet har en avgörande viktig betydelse för 
utvecklingen hos barn och unga. Staden måste intensifiera arbetet med att förmå 
föräldrar att engagera sig i sina barns utveckling, stärka deras föräldraauktoritet 
och förmåga att ge sina barn den trygghet, kärlek och omvårdnad de behöver. 
Deltagande i föräldrastödsprogram för familjer behöver vara en viktig del för att 
stödja de föräldrar vars barn har utvecklat eller riskerar att utveckla ett 
normbrytande beteende. 
 
S. 20 stycke 2 rad 2: För att värna om den sociala tilliten bör  
utgångspunkten vara att utveckla den informella sociala kontrollen. Åtgärder av 
formell karaktär ska användas där det behövs och är lämpligt. Exempelvis har 
trygghetskameror och ordningsvakter en viktig roll att spela för att verka 
brottsförebyggande och upprätthålla trygghet på stadens gator och torg. utifrån 
den personliga integriteten 
 
S. 20 stycke 2: Informell social kontroll uppnås även genom att engagera 
civilsamhället och enskilda medborgare i till exempel grannsamverkan, 
trygghetsvandringar och nattvandringar eller genom att öka antalet kommunal 
personal som rör sig ute och i öppna verksamheter. Detta bidrar även till ökad 
tillit och förtroende för samhället. I detta sammanhang ytterst viktigt att staden 
alltid garanterar att de aktörer som rör sig ute delar, och även av medborgarna 
uppfattas dela, demokratiska värderingar.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 897. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 oktober 2021. 
Återremissyrkande från SD den 25 november 2021. 
Återremissyrkande från MP och V den 26 november 2021. 
Återremissyrkande från M, L, C, S och D särskilt yttrande KD den 1 december 2021. 
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§ 942 0355/20 forts. 
Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från SD  
den 25 november 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från  
M, L, C, S och D den 1 december 2021 och yrkande från SD den 25 november 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från MP och V den 26 november 2021 samt avslag på övriga yrkanden. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från 
M, L, C, S och D den 1 december 2021 samt avslag på övriga yrkanden. 

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

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

Ordföranden ställer propositioner på återremissyrkandet från MP och V och finner att det 
avslagits. Omröstning begärs. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) 
röstar Nej (3). 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 december 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 18 (47) 
   
   

§ 943 0905/21 
Översyn av reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 800 och den 24 november 2021, § 900. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2021. 
Yrkande från S den 19 november 2021. 
Yttrande från SD den 23 november 2021. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (47) 
   
   

§ 944 1237/21 
Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via 
Lindholmen, etapp Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Investeringsprojekt Spårväg och Citybuss Norra Älvstranden – centrala delen, etapp 1 
Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen, godkänns i enlighet med trafiknämndens 
förslag. 

2. Projektbudget för Spårväg och Citybuss Norra Älvstranden – centrala delen, etapp 1 
Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen, bussgata förberedd för spår, om 442 mnkr 
varav 79 mnkr är riskreserv, i 2019 års prisnivå, godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 november 2021, § 851 och den 24 november 2021, § 902. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 24 november 2021. 
Yttrande från V och MP den 9 november 2021. 
Yttrande från MP och V den 23 november 2021. 
Yttrande från S den 24 november 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 26 november 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D den 24 november 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (47) 
   
   

§ 944 1237/21 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet  
från D.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar  
Ja (10). 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 november 2021. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 23 november 2021.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 24 november 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 26 november 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 264  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (47) 
   
   

§ 945 0391/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, 
utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av  
förvaltnings- och bolagschefer i enlighet med bilaga 11 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas. 

2. Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltning 
och bolagschefer, kommunfullmäktige 2019-02-06 § 14, KF Handling 2019 nr 14 
upphör att gälla. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 oktober 2021, § 799 och bordlagt den 10 november 2021, § 862, 
och den 24 november 2021, § 904. 

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 KD den 27 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 3 november 2021. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  
den 27 oktober 2021 och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 3 november 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
SD och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (47) 
   
   

§ 945 0391/20 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Jonas Attenius m.fl. yrkande.” 

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (4). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) röstar Nej (6). 

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

Protokollsanteckningar 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) anmäler att de inte deltar i beslutet. 

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

Reservation 
Ordföranden Axel Josefson (M), Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M) och Emmyly 
Bönfors (C) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 265 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (47) 
   
   

§ 946   
Yrkande från SD om att kunna passera Askimsbadet på ett 
tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 907. 

Handling 
Yrkande från SD den 15 november 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 15 november 2021. 

Jessica Blixt (D) och Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från SD  
den 15 november 2021 med hänvisning till yrkandet från D, M, L, C och S  
den 26 november 2021 i ärende 2.1.12 under § 947. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 15 november 2021. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (47) 
   
   

§ 947   
Reviderat yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD om 
att få passera Askimsbadet med kopplad hund året om  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L, C och S den 26 november 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till ändrad 
lokal ordningsstadga med inriktningen att komplettera så att genomgång för kopplade 
hundar på promenadvägen över Askimsbadet tillåts året om. Vid godkännande ska 
sedan Park- och naturnämnden korrigera skyltningen vid Askimsbadet i enlighet med 
de kompletterade ordningsstadgorna. 

2. Park- och naturnämnden ges i uppdrag att utreda om det finns fler gångstråk i 
Göteborg som behöver undantag för att underlätta för hundägare med kopplad hund 
att nå naturområden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 908. 

Handling 
Yrkande från D, M, L, C och S särskilt yttrande KD den 26 november 2021. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande 
från D, M, L, C och S den 26 november 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D, M, L, C och S  
den 26 november 2021 med hänvisning till yrkandet från SD den 15 november 2021 
i ärende 2.1.11 under § 946. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 266 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (47) 
   
   

§ 948   
Yrkande M, L, C, S, D särskilt yttrande KD angående struktur 
för verksamhetsnomineringar inför kommande 
budgetprocesser 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en mall för verksamhetsnomineringar som 
skickas ut till alla förvaltningar inför arbetet med verksamhetsnomineringarna inför 
budgetprocess 2023–2025. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S och D den 1 december 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Paragraf 9 i Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, uppföljning och budget 
revideras temporärt under 2022 från: 
 
9§ Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten anger, för nämnder och bolag, 
kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och 
gällande lagstiftning. De mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i 
övrigt antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion. 

För nämnderna gäller att verksamheten därmed ska bedrivas inom befintliga ramar och 
enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och 
inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida sin ekonomiska 
ram avseende drift och/eller investering. 

Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med 
att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 
innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas av nämnden 
i april månad. Nomineringen skall överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas 
in till stadsledningskontoret, vilka skall bifoga verksamhetsnomineringarna till 
budgetunderlaget som presenteras i maj månad.  

Nämnd/bolagsstyrelse ska även årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med 
att ta fram denna verksamhets/-affärsplan ska inledas snarast efter det att 
kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas 
av nämnd/bolagsstyrelse senast i februari månad. 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (47) 
   
   

§ 948 forts.  
 

Till: 

9§ Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten anger, för nämnder och bolag, 
kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och 
gällande lagstiftning. De mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i övrigt 
antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion. 

För nämnderna gäller att verksamheten därmed ska bedrivas inom befintliga ramar och 
enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och 
inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida sin ekonomiska ram 
avseende drift och/eller investering. 

Göteborgs stads nämnder skall senast under februari månad varje år inleda ett arbete med 
att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 
innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas av nämnden 
senast i mars månad. Nämnderna ska i sina verksamhetsnomineringar ange en 
prioriteringslista över vilka verksamhetsnomineringar som är mest väsentliga för 
nämnden. Underlaget ska belysa såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser 
för nämndens verksamhet. Om nomineringarna har påverkan på annan nämnds/styrelses 
verksamhet ska även dessa konsekvenser belysas och hur samråd har skett med berörd 
nämnd/styrelse. Nomineringen skall överlämnas till den politiska budgetberedningen och 
skickas in till stadsledningskontoret, vilka skall överlämna verksamhetsnomineringarna till 
kommunstyrelsen i april månad. Stadsledningskontoret ska presentera budgetunderlaget i 
maj månad.  

Nämnd/bolagsstyrelse ska även årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med 
att ta fram denna verksamhets/-affärsplan ska inledas snarast efter det att 
kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas 
av nämnd/bolagsstyrelse senast i februari månad. 

Handling 
Yrkande från M, L, C, S och D särskilt yttrande KD den 1 december 2021 (tillägg till 
justerad föredragningslista). 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) anmäler att de inte 
deltar i beslutet. 

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

Elisabet Lann (KD) anteckar som yttrande en skrivelse från den 1 december 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (47) 
   
   

§ 948 forts.  
Justering 
Protokollet under denna paragraf avseende beslut av kommunstyrelsen för egen del 
förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
KF Handling nr 266 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (47) 
   
   

§ 949 0345/21 
Redovisning av uppdrag om fördjupad analys av klimatnytta 
och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att 
installera solceller på fler av Göteborgs Stads tak och 
därmed minska klimatpåverkan 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 november 2021. 
Yttrande från SD den 30 november 2021. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (47) 
   
   

§ 950   
Yrkande från D angående begränsning av kostnadsansvar för 
projekt inom Västsvenska Paketet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Handlingar 
Yrkande från D den 22 november 2021. 
Yttrande från SD den 29 november 2021. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (47) 
   
   

§ 951   
Yrkande från S angående hyresmodellen för 
verksamhetslokaler  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Handling 
Yrkande från S den 24 november 2021. 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (47) 
   
   

§ 952 0125/21 
Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2022 som varar upp till fyra 
timmar fastställs till 890 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar fastställs 
förrättningsarvodet till 1 440 kronor. För förrättning upp till 30 minuter fastställs 
arvodet till 230 kronor. Beloppet 1 440 kronor gäller också för deltagande i 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

2. Grundarvodet för år 2022 fastställs till 70 490 kronor. 
3. Arvodet för heltidsarvoderad förtroendevald för år 2022 fastställs till 70 490 kronor 

per månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 91 260 kronor per 
månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 86 495 kronor 
per månad.  

4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst för år 2022 fastställs till 405 kronor 
per timma. 

5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs från och med 2022 års ordinarie 
bolagsstämma. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 911. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november 2021. 
Yrkande från V och MP den 19 november 2021. 
Tilläggsyrkande från D den 1 december 2021. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D den 1 december 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 19 november 2021 och avslag på tilläggsyrkande från D den 1 december 2021. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (47) 
   
   

§ 952 0125/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från D och finner att 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.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (10). 

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (47) 
   
   

§ 953 1205/21 
Hemställan från park- och naturnämnden gällande 
investeringsnominering för Olof Palmes plats  

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

1. Hemställan från park- och naturnämnden om 33 mnkr i utökad investeringsram för 
utveckling av Olof Palmes plats samt 2,7 mnkr i utökad kommunbidragsram för 
ökade kapitalkostnader, avslås. 

2. Kommunstyrelsen hemställer till park- och naturnämnden att se över möjligheten att 
omfördela investeringsmedel för aktuellt projekt utifrån de direktiv som finns i 
stadens budget för 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 913. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 oktober 2021. 
Yttrande från V och MP den 30 november 2021. 
Yrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 26 november 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) anmäler att de inte 
deltar i beslutet. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
yrkande från M, L, C och D den 26 november 2021. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (47) 
   
   

§ 953 1205/21 forts. 
Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) anmäler att de inte 
deltar i beslutet. 

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 november 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Park- och naturnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (47) 
   
   

§ 954 0418/19 
Rapportering av uppdrag avseende modell för att öka 
möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån 
hållbarhetsdimensionerna  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 september 2021, § 664, den 29 september 2021, § 717, 
den 13 oktober 2021, § 774 och den 24 november 2021, § 915. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 9 september 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (47) 
   
   

§ 955 1313/20 
Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs 
Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom 
det sociala området 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-10-14 § 847 p.1 till stadsledningskontoret, att 
tillsätta extern granskning av tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och 
bolag, med särskild fördjupning för förvaltningar inom det sociala området och i 
samverkan med fackliga parter, förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-10-14 § 847 p.2 till stadsledningskontoret, att 
redogöra för kontorets egen bedömning av omfattning av tystnadskultur inom stadens 
organisation, förklaras fullgjort.  

3. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-10-14 § 847 p.3 till stadsledningskontoret, att 
inhämta bedömning från i synnerhet förvaltningar inom sociala området gällande 
deras bedömning av omfattning av tystnadskultur, förklaras fullgjort. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-08 § 324 p.5 till stadsledningskontoret, att 
återkomma med en rutin för att sammanställa hotbilder och utifrån detta ta fram 
eventuella åtgärder för riskminimering, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 818 och den 24 november 2021, § 916. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 augusti 2021. 
Yrkande från SD den 22 oktober 2021. 
Yrkande från S och D den 26 november 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD, V och MP den 24 november 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 december 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D  
den 26 november 2021 och avslag på övriga yrkanden. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (47) 
   
   

§ 955 1313/20 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Karin Pleijels m.fl. yrkande 
bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C, KD, V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 24 november 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 december 2021. 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för det egna yrkandet. 

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. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (47) 
   
   

§ 956 1001/21 
Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning   

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Göteborgs Stads strategiska fördjupning inom uppföljning - bostadsförsörjning, 
antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 november 2021, § 866 och den 24 november 2021, § 918. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2021. 
Yttrande från SD den 8 november 2021. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 november 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (47) 
   
   

§ 957   
Yrkande från SD angående störande buller för vid 
Släktledsgatorna 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 november 2021, § 875 och den 24 november 2021, § 921. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 26 oktober 2021. 
Yrkande från M, L, C och S särskilt yttrande KD den 26 november 2021. 
Yrkande från D den 1 december 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (47) 
   
   

§ 958   
Yrkande från SD angående information från polisen 
beträffande utvecklingen i Tynnered 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 24 november 2021, § 922. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 15 november 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 december 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 15 november 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 15 november 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD den 15 november 2021 
med hänvisning till yttrandet från M, L, C och KD den 1 december 2021. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 december 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (47) 
   
   

§ 959 0711/21 
Motion av Stina Svensson (FI) om att stärka, utveckla och 
utöka arbetet med våldsutsatta i nära relationer med 
traumatiska erfarenheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker beslutssatserna i yrkande från M, L och C  
den 26 november 2021 och yrkande från S, D, V och MP den 26 november 2021 föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionens andra förslag om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på 
hur stadens arbete kring våldsutsatta i nära relationer med traumatiska erfarenheter 
kan stärkas bifalles. 

2. Motionens tredje förslag om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera dialog 
med VGR och andra aktörer kring behovet av utökade vårdinsatser för 
traumabehandling i Göteborg bifalles.  

3. Den av Stina Svensson väckta motionen anses i övrigt besvarad. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2021. 
Yrkande från SD den 25 november 2021. 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 26 november 2021. 
Yrkande från S, D, V och MP den 26 november 2021. 
Yttrande från V och MP den 1 december 2021. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
yrkande från S, D, V och MP den 26 november 2021 och yrkande från M, L och C  
den 26 november 2021. Vidare yrkar Marina Johansson (S) avslag på yrkande från SD  
den 25 november 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 25 november 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från S, D, V och MP den 26 november 2021. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutssatserna i yrkandena 
från M, L och C samt S, D, V och MP bifallits. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (47) 
   
   

§ 959 0711/21 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 november 2021. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 december 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 268 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (47) 
   
   

§ 960 0809/21 
Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin 
Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna 
aktörer 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (47) 
   
   

§ 961 1218/21 
Remisser från VästKom - Länsgemensam strategi för god 
och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 november 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (47) 
   
   

§ 962 1087/20 
Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 
Torslanda-Öckerö 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 december 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 november 2021. 
Återremissyrkande från MP och V den 26 november 2021. 
Yttrande från SD den 30 november 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet  
den 15 december 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
och i andra hand att ärendet återremitteras enligt yrkande från MP och V  
den 26 november 2021. 

Propositionsordning 
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på dels ärendets bordläggning och 
dels ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. 

 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (47) 
   
   

§ 963   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 21) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (47) 
   
   

§ 964 0012/21 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

• 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
• 0781/21 - Visselblåsarfunktionens anmälningsärenden 2021 
• 0016/21 - Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
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