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Tid: 9:30–11:00 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 847-887 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V) via Teams, jäv §§ 852-853, Blerta 
Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson 
(M), jäv § 853, Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) 

Tjänstgörande ersättare 
Nina Miskovsky (M), § 853, Jenny Broman (V), §§ 852-853, Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) 

Övriga ersättare 
Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld 
Via Teams: Johannes Hulter, Sofia Kodelja, Gustav Öberg, Louise Warenius, Anna 
Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie Nordell, Marie Brynolfsson, Rasmus 
Loberg, Jennifer Hankins, Erik Järvelä, Carina Bulic, Veronica Öjeskär, Patrik Höstmad, 
Mattias Arvidsson, Jonas Berg, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Clara Thulin, Pelle Hellqvist, 
Jasmin Usta, Birgitta Granqvist, Jens Adamik, Abraham Staifo, Kristoffer Filipsson, 
Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Marcus Silbo, Agneta 
Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Jonas Kinnander, Erica Farberger, 
Raimonda Jonkute Sandberg, Stina Svensson, § 848, Magnus Sigfusson, § 848, Christer 
Niland, § 848, Rune Arnesen, § 848, Henrik Levin, § 848, Peter Löwendahl, § 848 

  

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 2 (54) 
   
   

Justeringsdag:   
 

Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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§ 847   
Val av justerare 

Beslut 
Karin Pleijel (MP) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 848   
Återkoppling från Älvstranden Utveckling AB avseende 
uppdrag om genomförandestudie gällande utbyggnad av 
halvön 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Henrik Levin lämnar en inledande information.  

Rune Arnesen från Älvstranden Utveckling AB och Christer Niland från trafikkontoret 
lämnar en information om hanteringsordning för utbyggnad av halvön Matshuggskajen 
under följande rubriker: 

• Halvön, varför och hur 
• Tidplan 
• Trafikkontoret 
• Överordnad riskhantering 

- Fördelning av risker och möjligheter 
• Aktuell risk i projektet – höga anbudspriser 
• Nuläge – fas 1 
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§ 849   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Daniel Bernmar (V) anmäler jäv under punkterna 2.1.3 och 2.1.4 på föredragningslistan, 
Aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för Göteborgs Hamns joint  
venture-bolag samt förslag till förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB (2.1.3) 
samt Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till bolagsordning i Platzer Syd 
fastighets AB (2.1.4). 

Hampus Magnusson (M) anmäler jäv under punkten 2.1.4. på föredragningslistan, 
Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till bolagsordning i Platzer Syd 
fastighets AB. 
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§ 850 1236/21 
Antagande av översiktsplan för Göteborg, fördjupad för 
Västra Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, 
Syrhåla och Torslanda 

Beslut 
På förslag av tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2021. 
Yttrande från SD den 8 november 2021. 
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§ 851 1237/21 
Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via 
Lindholmen, etapp Brunnsbo - Hjalmar Brantingsplatsen 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 oktober 2021. 
Yttrande från V och MP den 9 november 2021. 
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§ 852 0747/21 
Aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för 
Göteborgs Hamns joint venture-bolag, samt förslag till 
förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för joint venture-bolaget org. nr. 
559338–6781 (under namnändring till Halvorsäng Fastighets AB) mellan 
Göteborgs Hamn AB och Castellum AB, i enlighet med beslutsunderlagets  
bilaga 2 och 3, fastställs. 

2. Styrelsen i Göteborgs Hamn AB får mandat att under avtalstiden göra justeringar i 
aktieägaravtalet som är av redaktionell karaktär.  

3. Förslag till bolagsordningar för holdingbolag samt fastighetsbolag under joint 
venture-bolaget mellan Göteborgs Hamn AB och Castellum AB, i enlighet med 
beslutsunderlagets bilaga 4 och 5-7, fastställs. 

4. Förslag till bolagsordning avseende holdingbolag direkt under Göteborgs Hamn AB, i 
enlighet med beslutsunderlagets bilaga 8, fastställs. 

5. Göteborgs Hamn AB:s successiva kapitalisering av joint venture-koncernen genom 
apportemission av del av fastigheten Biskopsgården 830:812 för ett värde 
motsvarande 845 mnkr, fastställs. 

6. Förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, i enlighet med bilaga 9 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2021. 

Protokollsanteckning 
Daniel Bernmar (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 238 
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§ 853 1230/21 
Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till 
bolagsordning i Platzer Syd fastighets AB   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Hamn AB:s förslag till bolagsordning för Platzer Syd fastighets AB  
org. nr. 559324–3164 (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal  
Fastighets AB), i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
fastställs. 

2. Göteborgs Hamn AB:s förslag att styrelsen i Platzer Syd fastighets AB org. nr 
559324–3164 (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB) 
utgörs av tjänstepersoner inom Göteborgs Hamn AB, godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2021. 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Hampus Magnusson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 239 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10 (54) 
   
   

§ 854 1189/21 
Övergång av Teckenspråksforum från nämnden för 
funktionsstöd till nämnden för konsument- och 
medborgarservice  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Teckenspråksforum överförs från nämnden för funktionsstöd till nämnden för 
konsument - och medborgarservice från och med den 1 januari 2022. 

2. Nämnden för funktionsstöd ska i samband med beslutad verksamhetsövergång 
överlämna samt överlämna och införliva de allmänna handlingar som hör till 
Teckenspråksforums verksamhet till nämnden för konsument- och medborgarservice. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 240 
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§ 855 1213/21 
Utlån av arkivhandlingar ur allmänt arkiv, styrelsen för Robert 
Dicksons stiftelse  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse får låna allmänna handlingar av Regionarkivet, 
enligt 16 § lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring,  
till och med den 24 juni 2030. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 241 
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§ 856 1258/21 
Överlämnande och införlivande av handlingar från 
Upphandlingsbolaget till nämnden för inköp och upphandling  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads Upphandling AB:s handlingar överlämnas till nämnden för inköp 
och upphandling.  

2. Elektroniska handlingar i upphandlingssystemet TendSign och till TendSign 
tillhörande pappershandlingar från Upphandlingsbolaget överlämnas och införlivas i 
nämnden för inköp och upphandlings arkiv. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 242 
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§ 857 1343/20 
Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva 
energi- och effekteffektiviseringspotentialen  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 801. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 22 oktober 2021. 
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§ 858 1507/20 
Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av 
stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag beslutat 2021-02-10 § 103, att uppdatera Redovisning av 
uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation (dnr 1454/14) 
med inriktning fyra nya nämnder, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C, V och MP den 10 november 2021 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en förändring av stadens organisation 
som innebär att fyra nya nämnder, vid årsskiftet 2022/2023, inrättas enligt följande: 
a) En nämnd med ansvar för fysisk planering utifrån den inriktning som framgår av 

avsnitt 6.1 i bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
b) En nämnd med ansvar för exploatering utifrån den inriktning som framgår av 

avsnitt 6.2 i bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
c) En nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark utifrån 

den inriktning som framgår av avsnitt 6.3 i bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

d) En nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader 
utifrån den inriktning som framgår av avsnitt 6.4 i bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera valet av att ha kvar den byggande och 
förvaltande delen för idrotts- och fritidsanläggningar på Idrotts- och 
föreningsnämnden senast två år efter införandet av den nya organisationen.  

3. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att ansvaret för framtagandet av stadens plan 
för hemlöshet samt kartläggningar inom området läggs under nämnden med ansvar 
för exploatering. 

4. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att ansvaret för arrenden inklusive stadsnära 
odling samlas under nämnden med ansvar för exploatering. 

5. Den politiska referensgruppens uppdrag förlängs t.o.m. 31 december 2022. 
6. Löpande rapportering om arbetet med omorganisationen ska ske i KSAU genom en 

stående punkt på dagordningen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 802. 
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§ 858 1507/20 forts. 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2021. 
Yrkande från S och D den 10 november 2021. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, V och MP särskilt yttrande från KD 
den 10 november 2021. 
Yttrande från SD den 22 oktober 2021. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Martin Wannholt (D) 
yrkar bifall till yrkande från S och D den 10 november 2021. Vidare yrkar Viktoria 
Tryggvadottir Rolka (S) avslag på tilläggsyrkande från M, L, C, V och MP  
den 10 november 2021. 

Grith Fjeldmose (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C, V och MP  
den 10 november 2021 samt avslag på yrkande från S och D den 10 november 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet 
från S och D och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning begärs.  

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag och Nej 
för bifall till yrkandet från S och D.” 

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (5). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från M, L, C, V och MP och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 
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§ 858 1507/20 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkandet från 
M, L, C, V och MP.” 

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M)  
röstar Ja (7). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (5). 

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 oktober 2021. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 november 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 243 
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§ 859 1184/21 
Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av 
uppdrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kulturnämndens uppdrag, givet i budget 2019, att säga upp hyresavtal för Stora 
Teatern, förklaras fullgjort. 

2. Park- och naturnämndens uppdrag, givet i budget 2019, att uppdatera Göteborgs 
Stads återvinningspolicy för papperskorgar, förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att samordna klimatsäkringsarbetet 
samt inleda dialog med staten om finansiering, förklaras fullgjort. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att tillsammans med stadens 
samtliga nämnder och styrelser, utifrån rekommendationerna i Normer som skaver, 
Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla arbetsmiljöarbetet 
förklaras fullgjort. 

5. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet i budget 2020, att utreda huruvida 
krav på medlemskap i en förening behöver vara en förutsättning för stöd, förklaras 
fullgjort. 

6. Kretslopp och vattennämndens uppdrag, givet i budget 2020, att bistå park- och 
naturnämnden i arbetet med att få bukt med råttproblematiken i staden, förklaras 
fullgjort. 

7. Kulturnämndens uppdrag, givet i budget 2020 att säkerställa barns tillgång till kultur 
genom barnkulturplanen, förklaras fullgjort. 

8. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet i budget 2020 att revidera samtliga 
ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument i stället ersätts med 
generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, förklaras fullgjort.  

9. Grundskolenämndens uppdrag, givet i budget 2021, att implementera 
Skolenhetsutredningens principer, förklaras fullgjort. 

10. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att fortsätta utveckla 
samverkansformer och partnerskap med föreningsliv och skolor för att 
anläggningarna i staden ska både anläggs, finansieras, nyttjas och drivas så effektivt 
som möjligt, förklaras fullgjort. 
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§ 859 1184/21 forts. 
 

11. Inköp- och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att tillse att stadens 
matupphandlingar ställer krav på miljöhänsyn och djurskyddsregler motsvarande 
svensk nivå, förklaras fullgjort. 

12. Inköp och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att verka för att 
stadens matupphandlingar utformas så att även mindre och lokala producenter har 
möjlighet att delta. Förutsättningarna för närodlad mat ska stärkas, exempelvis genom 
uppdelade produktkategorier, ökad andel färska råvaror och tidig dialog med lokala 
leverantörer, förklaras fullgjort. 

13. Inköp- och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att utreda 
möjligheterna för att i större utsträckning tillåta inköp av viltkött till stadens kök, 
förklaras fullgjort. 

14. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag, givet i budget 2021, att i 
samverkan med Business Region Göteborg AB inrätta ett International Center i 
Göteborg, förklaras fullgjort. 

15. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet i budget 2021, att tillsammans med 
berörda nämnder och styrelser att fortsätta ta tillvara de goda exempel som finns i 
Gårdsstensmodellen för att på sikt implementera i andra utanförskapsområden, 
förklaras fullgjort. 

16. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-01-31 §10 till trafiknämndens att fortsätta söka 
ytterligare extern finansiering till Stadsutveckling station Haga, förklaras fullgjort.  

17. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att ta fram en mer 
specifik beräkning av kostnaden för att införa reningssteg för läkemedelsrester vid 
Ryaverket, samt att undersöka möjligheter till extern medfinansiering från nationell 
nivå och inom EU, förklaras fullgjort.  

18. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att sammanställa 
omfattningen av utsläppen av läkemedelsrester från Ryaverket, vilka substanser det 
rör sig om, samt dess konsekvenser utifrån miljö- och hälsoperspektiv, förklaras 
fullgjort. 

19. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att ta fram en tidsplan 
för hur snabbt införande av läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske, 
förklaras fullgjort.  

20. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-01-23 §10 till Higab AB att överta fastigheten 
Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell Liseberg Heden AB, förklaras 
fullgjort. 

21. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 §8 till kommunstyrelsens att vid 
kommande revidering av Göteborgs Stads Leasing AB:S ägardirektiv, 
Göteborgs Stads Parkering AB:s ägardirektiv och trafiknämndens reglemente 
analysera om dessa kan justeras så att de starkare stödjer målet om en fossilfri 
fordonsflotta, förklaras fullgjort. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (54) 
   
   

§ 859 1184/21 forts. 
 

22. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 §12 till Förvaltnings AB Framtidens att 
under 2021 besluta om ur bolaget fram till 2025 ska ställa om sin bostadsproduktion 
till en halverad klimatpåverkan både för nybyggnad och vid ombyggnad, förklaras 
fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 742, och den 27 oktober 2021, § 805. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 4 november 2021 om Framtidenkoncernens strategi 
för investeringar i nyproduktion. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 4 november 2021 om fortsatt utredning rörande 
rening för läkemedelsrester.  

Yrkanden 
Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V den 4 november 2021 om revidering av 
Framtidenkoncernens strategi för investeringar i nyproduktion och tilläggsyrkande från 
MP och V den 4 november 2021 om fortsatt utredning rörande rening för 
läkemedelsrester.  

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från MP och V  
den 4 november 2021 om revidering av Framtidenkoncernens strategi för investeringar i 
nyproduktion och tilläggsyrkande från MP och V den 4 november 2021 om fortsatt 
utredning rörande rening för läkemedelsrester. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från MP och V den 4 november 2021 om fortsatt utredning rörande rening för 
läkemedelsrester. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (54) 
   
   

§ 859 1184/21 forts. 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP och V om Framtidenkoncernens strategi för investeringar i nyproduktion och 
finner att det avslagits. 

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från  
MP och V om fortsatt utredning rörande rening för läkemedelsrester och finner att det 
avslagits. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 244 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (54) 
   
   

§ 860 1434/20 
Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens 
organisatoriska hemvist 

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

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar från och med  
2022-07-01 för att verkställa socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och 
Hisingens samtliga beslut om insatser enligt 4. kap. 4 § socialtjänstlagen. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med 
socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen förbereda förändringen 
enligt punkt 1. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat reglemente för 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

4. Stadsledningskontorets rapport ”Arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist”, i 
enlighet med bilaga 10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-10-15 §12 till kommunstyrelsen att utreda 
arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, förklaras fullgjort. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna Nordost, 
Centrum, Sydväst, Hisingen och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
samt tillsammans med Finsam ta fram ett underlag i vilket punkterna under Fortsatt 
arbete för genomförande i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande omhändertas. 
Uppdraget skall redovisas skriftligt för Kommunstyrelsen senast mars 2022. 

7. Punkterna under Fortsatt arbete för genomförande i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande skall vara omhändertagna innan genomförandet träder i kraft. 

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder fastställa 
samverkansformer, omfattning av insatser och samverkansmandat mellan berörda 
aktörer utgående från stadsledningskontorets egen analys. 

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder säkerställa att 
nödvändiga utbildningsinsatser genomförts innan bedömningsinstrumentet införs. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 753, och den 27 oktober 2021, § 812. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (54) 
   
   

§ 860 1434/20 forts. 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 september 2021. 
Yrkande från S, V och MP den 22 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 5 november 2021. 
Återremissyrkande från D, M, L och C särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 
Återremissyrkande från V och MP den 5 november 2021. 
Tilläggsyrkande från D, M, L, C och S särskilt yttrande från KD den 5 november 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D) och Marina Johansson (S) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från D, M, L, C och S  
den 5 november 2021. Vidare anmäler Axel Josefson (M) att återremissyrkandet från  
D, M, L och C den 27 oktober 2021 återtas och Marina Johansson (S) att yrkandet från  
S, V och MP den 22 oktober 2021 återtas. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 5 november 2021. 

Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från V och MP den 5 november 2021. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet 
från SD och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) anmäler att de inte 
deltar i beslutet beträffande bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet 
från D, M, L, C och S. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 november 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 245 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (54) 
   
   

§ 861   
Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 817. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 20 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 5 november 2021. 

Yrkanden 
Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 20 oktober 2021 och avslag på yrkande från SD den 5 november 2021. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från  
V och MP den 20 oktober 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 5 november 2021. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att Marina Johanssons och det 
egna yrkandet samt yrkandet från SD behandlas som ett yrkande då de föreslår avslag på 
yrkandet från V och MP. 

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

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (54) 
   
   

§ 862 0391/20 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, 
utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 27 oktober 2021, § 799. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 juli 2020, reviderat den 13 mars 2021 och 
den 20 september 2021. 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 3 november 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (54) 
   
   

§ 863   
Yrkande från SD angående socialnämnd Centrum upprättar 
ett IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling och 
tillnyktringsenhet med Stadsmissionen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handling 
Yrkande från SD den 10 november 2021. 
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Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (54) 
   
   

§ 864   
Yrkande från MP, V, S och D om uppskalning av 
klimatneutralt byggande  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handling 
Yrkande från MP, V, S och D den 3 november 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (54) 
   
   

§ 865 0665/21 
Redovisning av uppdrag att granska styrande dokument och 
riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens 
bedömning 

Beslut 
På förslag av Grith Fjeldmose (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 oktober 2021. 
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Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (54) 
   
   

§ 866 1001/21 
Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning   

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2021. 
Yttrande från SD den 8 november 2021. 
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Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (54) 
   
   

§ 867 0040/21 
Val av ombud till bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB 
2021  

Beslut 
Jeta Ibishi (M) utses till ombud att bevaka kommunens rätt och föra kommunens talan vid 
bolagsstämma med Göteborgs Stadshus AB 2021. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB och Fullmakt för ombudet 
Jeta Ibishi 
 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (54) 
   
   

§ 868 0960/21 
Strategisk fördjupning HR-aktiva åtgärder och kränkande 
särbehandling 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg i yrkande från V, MP, S och D  
den 4 november 2021: 

1. Rapport med information gällande Göteborgs Stads strategiska fördjupning  
HR-aktiva åtgärder och kränkande särbehandling genomförd våren 2021, antecknas. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att träda in i förhandling med arbetstagarparterna 
i syfte att träffa ett kollektivavtal som bland annat reglerar roll- och ansvarsfördelning 
angående trakasserier och kränkningar.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 819. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september 2021. 
Tilläggsyrkande från V, MP, S och D den 4 november 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 8 november 2021. 

Yrkanden 
Grith Fjeldmose (V), Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) 
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V, MP, S och D  
den 4 november 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på tilläggsyrkande från V, MP, S och D den 4 november 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (54) 
   
   

§ 868 0960/21 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från 
V, MP, S och D.” 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och tjänstgörande ersättaren 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (8). 

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

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 november 2021. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (54) 
   
   

§ 869 1109/21 
Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på 
skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för 
skollokaler inför läsåret 2022/23  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från V, MP, D och S  
den 5 november 2021: 

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-08-18 § 586 punkt 3 till 
stadsledningskontoret, att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas 
inför läsåret 2022/23 i de geografiska områden där bristerna väntas kvarstå samt för 
grundsärskolan, antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-08-18 § 586 punkt 4 till 
stadsledningskontoret, att redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 
2022/23 för kommunstyrelsen, inklusive hur samverkan gällande lokaler sker mellan 
berörda nämnder, antecknas och förklaras fullgjort. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att under sista kvartalet varje år redovisa aktuellt 
planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår för kommunstyrelsen, inklusive 
hur samverkan gällande lokaler sker mellan berörda nämnder. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande säkerställa en fungerande samverkan 
mellan berörda nämnder gällande förskole- och skollokaler.  

Kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkandet från V, MP, D och S den 5 november 2021 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Lokalnämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skyndsamt utreda 
hur en permanent expansion av särskolan kan tidigareläggas. Utredningen ska inkludera 
risk för eventuella undanträngningseffekter på stadens lokalbehov i övrigt.   

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 821. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 september 2021. 
Tilläggsyrkande från V, MP, D och S den 5 november 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (54) 
   
   

§ 869 1109/21 forts. 
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och tjänstgörande ersättaren 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från V, MP, D och S den 5 november 2021. 

Axel Darvik (L) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på tilläggsyrkande från V, MP, D och S den 5 november 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar följande till protokollet: Vi anser att de 
förslag som oppositionen för fram beträffande skollokaler är omhändertaget och arbetas 
med inom respektive nämnder och oppositionens uppdrag bidrar endast till ökad byråkrati 
och administration. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
KF Handling 2021 nr 247 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (54) 
   
   

§ 870 0576/21 
Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till ett totalt 
eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av 
fyrverkerier i Göteborg 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-03-03 § 179 till stadsledningskontoret, att utreda 
möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av 
fyrverkerier i Göteborg, inklusive en översiktlig konsekvensanalys, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-05-19 § 437 till stadsledningskontoret, att utreda 
Göteborgsförslag 5301 inom ramen för Göteborgsförslag 780, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 823. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 18 oktober 2021. 
Yrkande från MP och V den 21 oktober 2021. 
Yrkande från D den 5 november 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 10 november 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Martin Wannholt (D) och Grith Fjeldmose (V) yrkar bifall till 
yrkande från MP och V den 21 oktober 2021 och yrkande från D den 5 november 2021. 
Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) avslag på yrkande från SD  
den 18 oktober 2021. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 oktober 2021. 

Beslutsgång  
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från MP och V och 
yrkandet från D behandlas som ett yrkande. 
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Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (54) 
   
   

§ 870 0576/21 forts. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Marina Johanssons och det 
egna yrkandet bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 10 november 2021. 

Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsförslag nr 5301 - förslagsställare 
Göteborgsförslag nr 780 - förslagsställare 

 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (54) 
   
   

§ 871 1595/20 
Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter för fler 
husbåtsplatser i Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 824. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (54) 
   
   

§ 872 1460/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur staden kan 
underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från 
jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det 

Beslut 
På förslag av Emmyly Bönfors (C): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 768, och den 27 oktober 2021, § 826. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 3 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 8 oktober 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 5 november 2021. 
Tilläggsyrkande från MP, V och S den 5 november 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 9 november 2021. 

Protokollsanteckning 
Karin Pleijel (MP) anmäler att tilläggsyrkandet från MP och V den 8 oktober 2021 
återtas.  
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (54) 
   
   

§ 873   
Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader  

Beslut 
Enligt yrkande från V, MP och S: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en redovisning och analys av 
varför det finns osakliga löneskillnader inom samma BAS-intervall i 
arbetsvärderingsverktyget BAS. Uppdraget innefattar även en redovisning av om det 
är lättare att få högre poäng i arbetsvärderingen i de mansdominerade 
yrkeskategorierna.  

2. Personalberedningen utgör löpande avstämningsyta med hur arbetet fortgår.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 777, och den 27 oktober 2021, § 830.  

Handlingar 
Yrkande från V, MP och S den 6 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 21 oktober 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 november 2021. 
Yttrande från D den 9 november 2021. 

Yrkanden 
Grith Fjeldmose (V), Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP) och ordföranden  
Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S den 6 oktober 2021 och 
avslag på yrkande från SD den 21 oktober 2021. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från V, MP och S den 6 oktober 2021 med 
hänvisning till yttrandet från D den 9 november 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 21 oktober 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Grith 
Fjeldmoses m.fl. yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 november 2021. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 november 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (54) 
   
   

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (54) 
   
   

§ 874   
Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för 
våldsutsatta  

Beslut 
Yrkande från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 832. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 20 oktober 2021. 
Yrkande från S den 5 november 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 9 november 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 20 oktober 2021. Vidare yrkar Grith Fjeldmose (V) avslag på yrkande från S  
den 5 november 2021. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 5 november 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 20 oktober 2021 och yrkande från S den 5 november 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 20 oktober 2021 och 
yrkande från S den 5 november 2021 med hänvisning till yttrandet från  
M, L, C, KD och D den 9 november 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Martin 
Wannholts yrkande om avslag bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 november 2021. 

  
  

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (54) 
   
   

§ 875   
Yrkande från SD angående störande buller för vid 
Släktledsgatorna 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handling 
Yrkande från SD den 26 oktober 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (54) 
   
   

§ 876 0716/21 
Motion av Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om 
att ta bort markparkeringarna längs vattnet på Kungstorget 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 3 november 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 5 november 2021. 
Yttrande från S den 9 november 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (54) 
   
   

§ 877 0715/21 
Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
införa en modell för differentierad hamnavgift för att premiera 
mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens hamnar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 5 november 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (54) 
   
   

§ 878 0810/21 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om en 
tjänstekoncession för att tillvarata gamla cyklar 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 5 november 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (54) 
   
   

§ 879 0570/21 
Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna 
Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka 
kvinnlig könsstympning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V, D, S, M, L och C den 4 oktober 2021 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnd Centrum uppdras att sprida 
information och utbildningsinsatser riktade till föreningsledare, religiösa ledare och 
studieförbund för att motverka kvinnlig könsstympning.  

2. Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, socialnämnd Centrum, 
socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och socialnämnd Sydväst uppdras att 
sprida information och utbildningsinsatser riktade till medarbetare i förskola, skola 
och socialtjänst för att motverka kvinnlig könsstympning. I insatserna skall 
information ges om regionens Vulvamottagning.   

3. Den av Abdullahi Mohammed och Hanna Bernholdsson väckta motionen ska härmed 
i övrigt anses besvarad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 13 oktober 2021, § 783, och den 27 oktober 2021, § 835. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 september 2021. 
Yrkande från MP, V, D, S, M, L och C särskilt yttrande från KD den 4 oktober 2021. 
Yrkande från D den 5 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 8 oktober 2021. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Marina Johansson (S) och Jessica Blixt (D) 
yrkar bifall till yrkande från MP, V, D, S, M, L och C den 4 oktober 2021 och avslag på 
yrkande från SD den 8 oktober 2021. Vidare anmäler Jessica Blixt (D) att yrkandet från D 
den 5 oktober 2021 återtas. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att  
Karin Pleijels m.fl. yrkande bifallits.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (54) 
   
   

§ 879 0570/21 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 oktober 2021. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2021 nr 246 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (54) 
   
   

§ 880 1212/21 
Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk, (SOU 2021:68) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande: 

Yttrande över betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68), i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds 
till Justitiedepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 oktober 2021. 
Yttrande från SD den 3 november 2021. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 november 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Justitiedepartementet 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (54) 
   
   

§ 881 1121/21 
Remiss från Räddningstjänsten Storgöteborg - Förslag till 
reviderat handlingsprogram för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 2020-2023  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande: 

Yttrande över förslag till reviderat handlingsprogram för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 2020-2023 i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontoret 
tjänsteutlåtande, översänds till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 oktober 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (54) 
   
   

§ 882   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (54) 
   
   

§ 883  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

• 0072/21 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
• 0012/21 - Remisser som ska besvaras av Göteborgs Stad 
• 0016/21- Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret 
• 0156/21 - Stadsrevisionens revisionsrapport - Granskning av krisberedskap i 

Göteborgs Stad  
• 0256/21 - Stadsrevisionens revisionsrapport - Granskning Göteborgs Stads 

delårsrapport 2021 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (54) 
   
   

§ 884   
Anmälningsärende - Extra månadsuppföljning september 
2021 

Beslut 
Antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 842. 

Handling 
Extra månadsuppföljning september 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (54) 
   
   

§ 885 0081/21 
Anmälningsärende - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje 
för finansverksamheten samt stiftelsernas kapitalförvaltning - 
september 2021 

Beslut 
Antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 843. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 oktober 2021. 

 

  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (54) 
   
   

§ 886 0340/21 
Västsvenska paketet - Tertial 2, Uppföljning-Genomförande 
samt Projektrapportering 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 24 november 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 oktober 2021, § 844. 

Handlingar 
Sammanfattning ekonomi Tertial 2 2021 den 29 september 2021. 
Yrkande från D den 10 november 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 19) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (54) 
   
   

§ 887 1080/21   
Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående 
Länsstyrelsen Västra Götaland - Förslag till kommuntal för 
mottagande av nyanlända för 2022 

Beslut 
Yrkandet från M, L och C avslås. 

Tidigare behandling 
Delvis bordlagt den 27 oktober 2021, § 846. 

Handlingar 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande från KD den 27 oktober 2021. 
Yttrande från SD den 8 november 2021. 

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

Grith Fjeldmose (V), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) 
yrkar avslag på yrkande från M, L och C den 27 oktober 2021. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från M, L och C 
och finner att det avslagits. 

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