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Tid: 9:30–11:30  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 649–709 

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

Tjänstgörande ersättare 
Elisabet Lann (KD) 

Övriga ersättare 
Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld,  
Dan Sandén, § 649, Tina Liljedahl-Scheel, § 649, Christina Eide, § 650,  
Per Anders Gustafsson, § 650, Torbjörn Kaliff, § 650, Filip Lundgren, § 650,  
Magnus Sigfússon, § 650 
Via Teams: Ruben Malmström, Sofia Kodelja, Louise Warenius, Klas Eriksson, Klara 
Holmin, Marie Brynolfsson, Jennifer Hankins, Erik Järvelä, Veronica Öjeskär, Mattias 
Arvidsson, Patrik Höstmad, Mariette Höij Risberg,  Jonas Berg, Louise Isberg, Jasmin 
Usta, Stefan Kraft, Aria Nakhaei, Jeta Ibishi, Anna Andersson, Fredrik Lundgren, Birgitta 
Granquist, Jens Adamik, Ellen Österberg, Abraham Staifo, Rebecca Gellerman, Erik 
Palmgren, Miriam Lilja, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Linda 
Arvidsson, Jonas Kinnander, Christina Terfors 

Justeringsdag:   
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§ 649   
Presentation av ny VD för Framtiden Byggutveckling AB 

Information 
Dan Sandén, ny VD för Framtiden Byggutveckling AB, presenterar sig för 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden Axel Josefson (M) hälsar honom välkommen. 
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§ 650   
Information avseende elförsörjning 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information under följande rubriker: 

• Syftet med arbetet 
• Några utgångspunkter 
• Energimyndighetens kampanj 

Per Anders Gustafsson, tillförordnad VD Göteborg Energi AB och Torbjörn Kaliff från 
Göteborg Energi AB lämnar en information avseende elförsörjning. 

Filip Lundgren lämnar en information under följande rubriker: 

• Styrel – vad och varför? 
• Prioriteringsklasser 
• Exempel prioriteringsklasser 
• Bra att känna till 

Magnus Sigfússon lämnar en information under följande rubriker: 

• Exempel på risker och utmaningar 
• Exempel på åtgärder och förberedelser 
• Beredskap för energisparande och/eller energieffektiviserande åtgärder 
• Fortsatt arbete 
• Stadsledningskontorets organisation 
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§ 651   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid dagens sammanträde. 
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§ 652 0064/22 
Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelsen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Punkt 2-11 i stadsledningskontorets förslag bordläggs till sammanträdet  
den 19 oktober 2022. 

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

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 augusti 2022. 
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§ 653 0843/22 
Kommunstyrelsens lokalbehovsplan 2023  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens lokalbehovsplan för 2023 godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 600. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juli 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 27 september 2022. 
Yttrande från SD den 21 september 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 27 september 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 27 september 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. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Styrande dokument 
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§ 654 0703/22 
Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö- och 
klimatprogrammets strategier 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 september 2022. 
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§ 655 0968/22 
Antagande av detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 
Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 
Lindholmen  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna 
Lundbyvassen och Lindholmen upprättad den 23 november 2021 och reviderad  
den 30 juni 2022, antas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 175 
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§ 656 1382/21 
Inriktning för arbetet med trygghetspunkter i Göteborgs Stad  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att projektera för trygghetspunkter 
proportionerligt fördelade utifrån befolkningstätheten i stadens fyra stadsområden och 
med ett riktmärke om minst en trygghetspunkt på nivå 3 (i enlighet med 
tjänsteutlåtandet) per 30 000 invånare.  

2. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att inom ramen för den pågående förstudien 
gällande krisförberedande åtgärder för vård- och omsorgsboenden inkludera en 
analys kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre samt för 
personer med funktionsnedsättning.  

3. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 
förslag på lokaler, inklusive kostnadsberäkning för fastighetsanpassningar samt en 
möjlig tidplan. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 30 september 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 30 september 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 30 september 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 till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 176 
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§ 657 0808/22 
Hemställan från Göteborgs Hamn AB om investering i 
upprättandet av ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från Göteborgs Hamn AB om en fortsatt investering om 1,4 mdkr i 2022 års 
penningvärde i upprättandet av ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna tillstyrks. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 177 
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§ 658 0448/22 
Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stad avstår från att ingå avtal gällande reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 178 
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§ 659 0447/22 
Förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och 
nära vård  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stad godkänner inte förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och 
nära vård. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 179 
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§ 660 0813/22 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 i Västra Götaland, i enlighet 
med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 september 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 30 september 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 30 september 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 30 september 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 till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 180 
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§ 661 1412/21 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till 
personer som vårdar eller stödjer en närstående 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads reviderade riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer 
en närstående i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 4 maj 2022, § 391. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2022, reviderat den 5 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 181 
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§ 662 0905/21 
Översyn av reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 april 2022, § 249. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 september 2022. 
Yrkande från SD den 30 september 2022. 
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§ 663 0278/22 
Överlämnande av allmänna handlingar inom 
verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Inköp    

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämnden för Intraservice ska 2023-01-01 överlämna samt överlämna och införliva 
allmänna handlingar som rör Intraservices tjänsteområde Vård och omsorg till:  
- äldre samt vård- och omsorgsnämnden  
- nämnden för Funktionsstöd  
- socialnämnden Nordost  
- socialnämnden Centrum  
- socialnämnden Sydväst  
- socialnämnden Hisingen  

2. Nämnden för Intraservice ska 2023-01-01 överlämna samt överlämna och införliva 
allmänna handlingar rörande Intraservices tjänsteområde Inköp till nämnden för 
Inköp och upphandling. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 182 
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§ 664 1320/21 
Central medborgarbudget i Göteborgs Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 8 punkt 4, till nämnden 
för demokrati och medborgarservice om att utreda hur en central medborgarbudget 
ska kunna utformas och inrättas, antecknas och förklaras fullgjort.  

2. Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag 2022-01-26 § 45, att skicka 
redovisningen av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och 
medborgarservice gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad på remiss till 
socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt till äldre samt  
vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd, antecknas och förklaras 
fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 564. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2022. 
Yrkande från SD den 9 augusti 2022. 
Yrkande från MP den 29 september 2022. 
Yttrande från D den 5 oktober 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 29 september 2022 och avslag på 
yrkande från SD den 9 augusti 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 9 augusti 2022. 

Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från MP den 29 september 2022 med hänvisning till yttrandet från D den 5 oktober 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Jonas 
Attenius m.fl. yrkande bifallits. 
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§ 664 1320/21 forts. 
Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 oktober 2022. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 183 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (71) 
   
   

§ 665 0600/22 
Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur 
inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder 
och styrelser kan förstärkas år 2021 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Inköp och upphandlingsnämndens uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur 
inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 
2021, antecknas.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens 
nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021 förlängs till och med 2023 med ny 
uppföljning av handlingsplanen under planperioden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 juni 2022, § 514 och den 17 augusti 2022, § 571. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 184 
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§ 666   
Yrkande från D angående ökat skydd för Göteborgs park- och 
naturområden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 574. 

Handlingar 
Yrkande från D den 9 augusti 2022. 
Yttrande från MP och V den 3 oktober 2022. 
Yttrande från S den 5 oktober 2022. 
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§ 667   
Yrkande från D och S angående att nöjesparken Liseberg inte 
ska avyttras 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D och S den 9 augusti 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige förtydligar att nöjesparken Liseberg inte ska avyttras. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 576. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 9 augusti 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 4 oktober 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 4 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 185 
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§ 668 1690/20 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för 
samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet 
och mänskliga rättigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den inriktning som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ta fram ett nytt program som ersätter 
Göteborgs Stads folkhälsoprogram 2019–2020 och Göteborgs Stads program för en 
jämlik stad 2018–2026.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den inriktning som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande anpassa program och planer inom området 
mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på 
nästa steg gällande långsiktig styrning av området.  

3. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 20 till kommunstyrelsen 
att i nära samarbete med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att samordna 
program och planer inom område folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter 
inklusive funktionshinder där intentionerna i de styrande dokumenten kvarstår, 
antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 601. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2022, reviderat den 18 augusti 2022. 
Yrkande från MP, V och S den 30 september 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 16 september 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP, V och S  
den 30 september 2022 och avslag på tilläggsyrkande från SD den 16 september 2022. 

Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från SD den 16 september 2022. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (71) 
   
   

§ 668 1690/20 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet 
från MP, V och S och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 186 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (71) 
   
   

§ 669 0132/22 
Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda 
nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt 
ägar- och förvaltarskap av Göteborgs kajer  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C och D den 16 september 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Principen över ägar- och förvaltarskap för Göteborgs kajer utifrån vad som framgår 
av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs.  

2. Stadsbyggnadsnämnden, i ny organisation för stadsutveckling, får i uppdrag att arbeta 
fram en strategi för utveckling och planering för användning av Göteborgs icke 
kommersiella kajer.  

3. Exploateringsnämnden, i ny organisation för stadsutveckling, i samverkan med 
stadsmiljönämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av den samlade 
ekonomiska bilden till kommunstyrelsen, senast 2024.  

4. Kommunstyrelsens uppdrag givet i budget 2022 att tillsammans med berörda 
nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap 
av Göteborgs kajer, förklaras fullgjort. 

5. Stadsbyggnadsnämnden, i ny organisation för stadsutveckling, får i uppdrag att 
komplettera strategin för utveckling och planering av Göteborgs kajer med att 
identifiera om det finns kommersiella kajer som på längre sikt kan få ett alternativ 
användningsområde. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 602. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 augusti 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 16 september 2022. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 187 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (71) 
   
   

§ 670 1669/20 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara 
särskilt utsatta 2025  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

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

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2022, reviderat den 18 augusti 2022. 
Yrkande från SD den 15 september 2022. 
Återremissyrkande från V, MP och S den 3 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (71) 
   
   

§ 671 0806/22 
Hemställan från nämnden för demokrati och 
medborgarservice avseende Göteborgs Stads medverkan i 
Leader 2023–2027 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från MP, V och S den 30 september 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Hemställan från nämnden för demokrati och medborgaservice besvaras i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice tar fram en plan för hur Göteborgs 
stad långsiktigt kan arbeta med leader-programmet, i samverkan med andra relevanta 
aktörer. Planen presenteras för kommunfullmäktige senast 2025. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 604. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 augusti 2022. 
Tilläggsyrkande från MP, V och S den 30 september 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Jessica Blixt (D) och  
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från MP, V och S den 30 september 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från MP, V och S den 30 september 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 188 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (71) 
   
   

§ 672 0327/22 
Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 605. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (71) 
   
   

§ 673 0907/22 
Hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av 
bidrag till Föreningen Framstegsskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från D den 30 september 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Hemställan från grundskolenämnden anses besvarad med de överväganden och 
bedömningar som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att vid eventuellt beslut om utbetalning till 
rekonstruktör, inte utbetala medel utan att först i avtal säkerställa att rekonstruktören 
har tillräckliga ekonomiska och finansiella medel att återbetala till 
grundskolenämnden för den händelse att det blir felaktiga utbetalningar till 
Föreningen Framstegsskolan. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 607. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 augusti 2022. 
Tilläggsyrkande från D den 30 september 2022. 
Yttrande från S och D den 3 oktober 2022. 
Yttrande från V och MP den 5 oktober 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 5 oktober 2022. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från D den 30 september 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på tilläggsyrkande från D den 30 september 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på hemställan från grundskolenämnden och bifall till 
tilläggsyrkande från D den 30 september 2022. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (71) 
   
   

§ 673 0907/22 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på Jessica Blixts m.fl. yrkande 
om bifall till stadsledningskontorets förslag och Jörgen Fogelklous yrkande om avslag på 
hemställan från grundskolenämnden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
Jessica Blixts m.fl. yrkande. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 3 oktober 2022. 

Representanterna från M, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 5 oktober 2022. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 5 oktober 2022. 

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
det egna yrkandet med hänvisning till yttrandet från V och MP den 5 oktober 2022. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet med 
hänvisning till yttrandet från V och MP den 5 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 167 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (71) 
   
   

§ 674 0951/22 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 608. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 augusti 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (71) 
   
   

§ 675 0161/22 
Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 609. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (71) 
   
   

§ 676 0162/22 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2022-01-12, §16 att ta fram 
förslag till reviderade riktlinjer för hemtjänst förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst med de revideringar som framgår av bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas och gäller från 2023-04-01. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp hur riktlinjen implementerats samt dess 
effekter två år efter det att den börjat gälla. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 610. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 augusti 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 16 september 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 16 september 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från SD den 16 september 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 till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 189  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (71) 
   
   

§ 677   
Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete 
med ombildningar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (71) 
   
   

§ 678 1272/21 
Redovisning av uppdrag att samordna Göteborgs Stads 
kontakter med breddidrottens föreningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-30 § 13 punkt 3, till kommunstyrelsen om att i 
samverkan med berörda nämnder, styrelser samt relevanta nätverk och 
paraplyorganisationer, kartlägga ansvarsfördelningen gällande stadens kontakter med 
föreningslivet samt ge förslag på hur samordningen kan stärkas, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 565 och den 21 september 2022, § 613. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 juni 2022. 
Yrkande från V, MP och S den 30 september 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
tilläggsyrkande från V, MP och S den 30 september 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från V, MP och S den 30 september 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou 
(SD), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) 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 Ja (6). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (71) 
   
   

§ 678 1272/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 190 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (71) 
   
   

§ 679 0276/22 
Redovisning av uppdrag att utreda huruvida 
personalförmåner kan anses utgöra en del av 
arbetsutövandet  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2022-01-27 § 15, till kommunstyrelsen att utreda huruvida 
förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid 
harmonisering av förmånsnivå, samt fastställa vilka sådana förmåner som avses, 
antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 567 och den 21 september 2022, § 614. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 juni 2022. 
Yttrande från V och MP den 4 oktober 2022. 

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 V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 4 oktober 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 191 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (71) 
   
   

§ 680 0115/22 
Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 
gällande drogförebyggande arbete 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 568 och den 21 september 2022, § 615. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juni 2022.  
Tilläggsyrkande från D den 12 augusti 2022.  
Tilläggsyrkande från S den 12 augusti 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 12 augusti 2022. 
Yttrande från V och MP den 20 september 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (71) 
   
   

§ 681 0469/22 
Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett 
cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för 
fortsatt arbete i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

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

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2022.  
Yrkande från SD den 10 juni 2022.  
Tilläggsyrkande från MP och V den 12 augusti 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (71) 
   
   

§ 682   
Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på 
återstart av GoBiGas 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (71) 
   
   

§ 683   
Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och 
jobben i Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 620. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (71) 
   
   

§ 684   
Yrkande från D angående uppdrag till Göteborg Energi AB för 
att hantera den förestående energikrisen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 621. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (71) 
   
   

§ 685   
Reviderat yrkande från MP, V och S angående 
energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 622. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (71) 
   
   

§ 686   
Reviderat yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD 
angående att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 
2022/2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L och C den 30 september 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att medge tidsbegränsade bygglov för uteserveringar 
under vintersäsongen 2022/2023 efter ansökan och individuell hantering. 

2. Trafiknämnden får i uppdrag att medge upplåtelse av allmän plats för uteserveringar 
under vintersäsongen 2022/2023 efter ansökan och individuell hantering.  

3. Markupplåtelsetaxa för uteserveringar fastställs till 0 kr från juli fram till och med 
december 2022. Hantering av ekonomiska konsekvenser omhändertas i delårsrapport 
augusti för Staden.  

4. Paragrafen anses vara omedelbart justerad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 624. 

Handlingar 
Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD den 30 september 2022 (reviderat). 
Yttrande från V den 3 oktober 2022. 
Yttrande från MP den 3 oktober 2022. 
Yttrande från S den 5 oktober 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från D, M, L och C den 30 september 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från D, M, L och C den 30 september 2022 med 
hänvisning till yttrandet från S den 5 oktober 2022. 

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

Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C), Martin Wannholt (D) och Jörgen 
Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D, M, L och C den 30 september 2022. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (71) 
   
   

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

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 oktober 2022. 

Representanterna från MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 oktober 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 192 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (71) 
   
   

§ 687   
Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från 
parallella rättssystem i form av Romani Kris 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 625. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 12 september 2022. 
Yrkande från S den 4 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (71) 
   
   

§ 688 0585/22 
Redovisning av uppdrag gällande det pågående arbetet med 
att hantera gränssnittsproblematiken mellan de sex 
socialnämnderna 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från S, V och MP: 

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2022-05-18, § 446 att återkomma med en 
rapport kring det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematik mellan de 
sex socialnämnderna, antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bjuda in chefer alternativt direktörer från 
berörda förvaltningar till kommunstyrelsen för en informationspunkt om hanteringen 
av gränssnittsproblematiken. Informationen skall redogöra för de förslag till lösningar 
som är på gång samt för eventuella behov av ytterligare politiska beslut för att 
komma till rätta med problematiken. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 augusti 2022. 
Yrkande från SD den 30 september 2022. 
Tilläggsyrkande från S, V och MP den 30 september 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S, V och MP  
den 30 september 2022. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) och Marina Johansson (S) 
avslag på yrkande från SD den 30 september 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 30 september 2022 och 
tilläggsyrkande från SD den 30 september 2022. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (71) 
   
   

§ 688 0585/22 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag och Nej 
för bifall till yrkandet från SD.” 

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från S, V och MP. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (71) 
   
   

§ 689 1137/21 
Remittering av utredning gällande riktvärde för antal 
medarbetare per chef i Göteborgs Stad  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från V, MP och S: 

Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande och utredning gällande riktvärde för antal medarbetare per chef i 
Göteborgs Stad till socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen, nämnden 
för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, förskolenämnden, 
grundskolenämnden och utbildningsnämnden samt till fackförbunden som är 
representerade i CSG, med begäran om yttrande senast fyra månader efter beslut i 
kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september 2022. 
Tilläggsyrkande från V, MP och S den 30 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (71) 
   
   

§ 690 0722/22 
Återrapportering gällande fördjupad lägesbild av Västlänken  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (71) 
   
   

§ 691   
Val av ledamot och suppleanter i Göteborgs Stads 
pensionärsråd - PRO:s representanter 

Beslut 
Till ny ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd efter Ingela Ekholm (-) för tiden  
till och med 2022 utses nuvarande suppleanten Birgitta Ljungström Bengtsson (-).  
Till ny suppleant efter Birgitta Ljungström Bengtsson (-) utses Ann Trygg (-). 

Till ny suppleant i Göteborgs Stads pensionärsråd efter Solvig Sjöholm (-) för tiden  
till och med 2022 utses Viking Slottner (-). 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Valberedningen 
Birgitta Ljungström Bengtsson 
Ann Trygg 
Viking Slottner 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (71) 
   
   

§ 692   
Yrkande från D angående att öka tryggheten på våra 
kommunala badplatser 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 586. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (71) 
   
   

§ 693 0700/22 
Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för  
Kärra-Skogome 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 628. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (71) 
   
   

§ 694   
Reviderat yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD 
angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om 
åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i 
Delsjöområdet 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med trafikkontoret och 
miljöförvaltningen, tillse att det finns ett systematiskt arbetssätt för påverkansarbete mot 
Trafikverket för att få Trafikverket att göra fler investeringar i åtgärder för att minska de 
negativa konsekvenserna för göteborgarna av trafikbuller och luftföroreningar från statlig 
trafikinfrastruktur. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 juni 2022, § 548, den 17 augusti 2022, § 585 och  
den 21 september 2022, § 633. 

Handlingar 
Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD den 29 september 2022 (reviderat). 
Yrkande från MP den 10 augusti 2022. 
Yttrande från V den 16 augusti 2022. 
Yttrande från S den 20 september 2022. 
Yttrande från S den 5 oktober 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från D, M, L och C den 29 september 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 10 augusti 2022 och avslag på 
yrkande från D, M, L och C den 29 september 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från  
D, M, L och C den 29 september 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Jörgen 
Fogelklous och Martin Wannholt yrkande bifallits. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (71) 
   
   

§ 694 forts.  
Protokollsanteckningar 
Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 augusti 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande skrivelser från den 20 september 2022 
och den 5 oktober 2022. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (71) 
   
   

§ 695   
Reviderat yrkande från V och MP angående att utreda 
potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 587 och den 21 september 2022, § 634. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 3 oktober 2022 (reviderat). 
Yttrande från SD den 21 september 2022. 
Yttrande från S den 4 oktober 2022. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på 
yrkande från V och MP den 3 oktober 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 3 oktober 2022 med 
hänvisning till yttrandet från S den 4 oktober 2022. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 3 oktober 2022. 

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

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 oktober 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (71) 
   
   

§ 696   
Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet 
(ASIH) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att yrkandet från D återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 augusti 2022, § 588 och den 21 september 2022, § 635. 

Handlingar 
Yrkande från D den 17 augusti 2022. 
Yttrande från S den 21 september 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 20 september 2022. 
Yttrande från V och MP den 20 september 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) anmäler att yrkandet från D den 17 augusti 2022 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (71) 
   
   

§ 697   
Yrkande från D angående beredning av Ungdomsfullmäktiges 
motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 636. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (71) 
   
   

§ 698   
Reviderat yrkande från D och S angående uppföljning av 
Uppdrag till Göteborgs Stads Parkering AB och andra 
berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på 
personalparkeringar i ytterområden 

Beslut 
Enligt yrkande från D och S: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att undersöka framdriften i arbetet med Uppdrag till 
Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på 
personalparkeringar i ytterområden (Kommunfullmäktige 2022-02-24 § 16 0553/21) och 
återrapportera skriftningen till kommunstyrelsen. Återrapportering ska innehålla 
information om vilka personalparkeringar som har gjorts avgiftsfria, vilka 
personalparkeringar är planerade att göras avgiftsfria samt vilka urvalskriterier som har 
använts för bedöma vilka personalparkeringar som ska göras avgiftsfria. 
Återrapporteringen ska ske senast den 1 november 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 637. 

Handling 
Yrkande från D och S den 3 oktober 2022 (reviderat). 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (71) 
   
   

§ 699   
Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället 
för Ann-Marie Merta (L) som avsagt sig från och med  
den 1 november 2022 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Ann-Marie Merta (L) för 
tiden från och med den 1 november 2022 till och med den 31 december 2022 utses  
Ann-Sofie Lagerstedt (L). 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads Sverigefinska råd 
Valberedningen 
Ann-Sofie Lagerstedt 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (71) 
   
   

§ 700 0496/22 
Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda 
allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (71) 
   
   

§ 701 0613/22 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
textning av kommunfullmäktiges webbsändning 

Beslut 
På förslag av Blerta Hoti (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september 2022. 
Yrkande från MP och V den 30 september 2022. 
Yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD den 3 oktober 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (71) 
   
   

§ 702 0188/22 
Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att 
inleda och ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Bosse Parbring och Ulf Carlsson väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2022, § 638. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 juli 2022. 
Yttrande från S den 19 september 2022. 
Yttrande från D den 21 september 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 4 oktober 2022. 
Yttrande från V och MP den 4 oktober 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Jessica Blixt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från D 
den 21 september 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller 
avstyrkas och finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 september 2022. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 september 2022. 

Representanterna från M, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 4 oktober 2022. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 4 oktober 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (71) 
   
   

§ 702 0188/22 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 193 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (71) 
   
   

§ 703 0672/22 
Remiss från Finansdepartementet - Godstransporter på väg - 
vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system 
(SOU 2022:13) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande gällande betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett 
nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13), i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Finansdepartementet 
Miljö- och klimatnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (71) 
   
   

§ 704 0687/22 
Remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud 
för barn 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen ”Ett utvidgat utreseförbud för barn” (Ds 2022:9), i enlighet med 
bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Socialdepartementet 
Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Hisingen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (71) 
   
   

§ 705 0794/22 
Remiss från Socialdepartementet - Delbetänkandet Stärkt 
arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt 
sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta 
brott (SOU 2022:37) 

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

Yttrande över remissen av betänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott, i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med tillägg enligt 
yrkande från D och S, översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 september 2022. 
Yrkande från D och S den 5 oktober 2022. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Daniel Bernmar (V) och ordföranden  
Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
D och S den 5 oktober 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från D och S den 5 oktober 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Socialdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (71) 
   
   

§ 706   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (71) 
   
   

§ 707  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

 

• 0011/22- Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0031/22 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
• 0462/22 - Stadsrevisionens rapportsammandrag - Granskning av Göteborgs Stads 

arbete med bostadslösa familjer 
• 0484/22  - Protokoll från råd, referensgrupper och styrgrupper till kommunstyrelsen 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (71) 
   
   

§ 708 0632/22 
Anmälningsärende - Västsvenska paketet - 
Projektrapportering T2 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 oktober 2022. 

Handling 
Västsvenska paketet - Projektrapportering T2 den 28 september 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 16) 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (71) 
   
   

§ 709   
Övrig fråga 
 
Henrik Munck (-) efterfrågar en dragning om infrastrukturplanering. 
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