
 

Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 1 (19) 

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

 
Tid: 15:00–17:55, mötet ajourneras 16:30–16:50 
Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, lokal Konferensrum 78 
Paragrafer: 58–73 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordförande Björn Jedvert (L), 1:e vice ordförande Henrik Ryberg (M) § 58–66,  
2:e vice ordförande Jesper Berglund (V), Ulf Johansson (S), Karin Alfredsson (D),  
Jonas Svensson (MP), Elsa Alm (S) § 58–66, Karin Östring Bergman (C), Thomas 
Lingefjärd (D), Stina Sewén (FI) och Emma Ylivallo Altenhammar (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Kent Wetterskog (L) ersätter Henrik Ryberg (M) § 67–73 och Tea Pettersson (S) ersätter  
Elsa Alm (S) § 67–73  

Övriga ersättare 
Tea Pettersson (S) § 58–66, Abdelmajid Berzoumani (D), Kent Wetterskog (L) § 58–66 och  
Toomas Almqvist (S) 

Övriga 
Förvaltningsdirektör Lotta Sjöberg, nämndsekreterare Irene Gustafsson, 
förvaltningscontroller Andrea Utbult, koordinator kunddialog och tjänster  
Anette Hermansson, avdelningschefer Ida Löfqvist, Malin Baeza Roos, Martin Jansson, 
Niclas Bengtsson, Karim Zendegani, Monica Aasland och Maria Holmgren, HR-specialist 
Heide Franzén, planeringsledare Jenny Antonsson, Victoria Trygg, Inga-Lisa Lundqvist 
Adler, Åsa Aguayo Åkesson och Tanja Ramic Vucenovic, dataskyddsombud Andréa 
Bergqvist dataskyddskontakt Emma Sjölund, enhetschef Anna Skärström samt Diana Lim 
från Ekan Management 

Personalföreträdare 
Robert Hytti (Vision) och Emma Löpare (Saco) 

Justeringsdag: 2022-06-21 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 2 (19) 

 

Underskrifter 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2022-06-22. 
 

 

 

  

Sekreterare 
Irene Gustafsson 

  

 

Ordförande 
Björn Jedvert (L) 

  

Justerande 
Jesper Berglund (V) 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 3 (19) 

 
§ 58   
Upprop och anmälan om jäv 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare samt information om tjänstgörande 
ersättare. 

Ingen anmäler jäv. 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 4 (19) 

 
§ 59 
Val av justerare 
 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice utser Jesper Berglund (V) att justera 
protokollet. 

 

  



Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

 

Demokrati och medborgarservice 
 

  

Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 5 (19) 

 
§ 60     
Information från förvaltningsdirektören 

• Victoria Trygg och Inga-Lisa Lundqvist Adler informerar om att förvaltningen 
för demokrati och medborgarservice deltar i ett forskningsprojekt som leds av 
Jämställdhetsmyndigheten – som en del av ett regeringsuppdrag om delaktighet 
och deltagande i den lokala demokratin.  

• Ida Löfqvist och Heide Franzén informerar om förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete och förvaltningens analys av medarbetarenkät 2021. 

• Jenny Antonsson informerar om Frihamnsdagarna 2022 som genomförs den  
25–27 augusti i år och som är en demokratisk arena för fria samtal i Göteborg. 

• Emma Sjölund informerar om att förvaltningen för demokrati och 
medborgarservice gjort en utvärdering av samordnaruppdraget för Göteborgs 
Stads medborgarvittnen, och informerar om resultatet av utvärderingen.  

• Lotta Sjöberg informerar nämnden om förvaltningens verksamhet under 
sommaren 2022. Bland annat om öppettiderna för rådgivningsverksamheterna 
och medborgarkontoren samt att 20 feriearbetare och 60 valambassadörer arbetar 
med valstärkande insatser. 

 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen. 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 6 (19) 

 
§ 61, diarienummer N043-0025/22 
Lägesrapport om nämndens dataskyddsarbete 
Andréa Bergqvist lämnar en lägesrapport om nämndens dataskyddsarbete. Bland annat 
status för arbetet med tidigare lämnade rekommendationer och om fördjupad kontroll 
som genomförs under 2022.  

 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen. 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 7 (19) 

 
§ 62, diarienummer N043-0132/22 
Information om lokal för medborgarkontor i Bergsjön 
Anna Skärström informerar om att medborgarkontoret i Bergsjön idag finns i bibliotekets 
lokaler på Rymdtorget. Biblioteket flyttar under sommaren 2022 in i det nya kulturhuset i 
Bergsjön och då flyttar även medborgarkontoret med till de nya lokalerna. Det innebär att 
demokrati och medborgarservice kommer att teckna ett nyttjanderättsavtal med 
kulturnämnden för den lokalyta medborgarkontoret i Bergsjön använder. 

 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen. 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 8 (19) 

 
§ 63, diarienummer N043-0194/21 
Inhyrning av lokal för medborgarkontor Sydväst 
 

Beslut 
1. Nämnden för demokrati och medborgarservice inrättar ett medborgarkontor i 

kulturnämndens lokaler på Frölunda kulturhus. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice godkänner en hyreskostnad på 
263 522 kronor per år (2022 års nivå). 

3. Nämnden för demokrati och medborgarservice ger förvaltningsdirektör i uppdrag 
att teckna ett nyttjanderättsavtal med kulturnämnden. 

4. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 
justerat. 

 

Tidigare behandling 
I nämnden för demokrati och medborgarservice 2021-10-20 (§ 96) och 2021-09-22 (§ 84). 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-14 med bilagan Medborgarkontorens 
uppdrag och geografiska placering, en utredning utifrån behovet av samhällsvägledning 
(2021-09-29, diarienummer N043 0194/21) 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 9 (19) 

 
§ 64, diarienummer N043-0264/21 
Inhyrning av lokal för ett regnbågshus, en mötesplats för 
hbtqi-personer 
 

Beslut 
1. Nämnden för demokrati och medborgarservice inrättar en ny mötesplats för 

hbtqi-personer i form av ett regnbågshus. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice godkänner en hyreskostnad på 
985 000 kronor per år (2022 års nivå).  

3. Nämnden för demokrati och medborgarservice ger förvaltningsdirektör i uppdrag 
att teckna hyresavtal med Castellum AB för lokal för ett regnbågshus på 
Barlastgatan 2. 

4. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 
justerat.   

 

Tidigare behandling 
I nämnden för demokrati och medborgarservice 2021-11-24 (§ 116) och 2022-05-24 (§ 53). 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-14. 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 10 (19) 

 
§ 65, diarienummer N043-0256/20 
Utvärdering av Ö-dialogens syfte, organisation och 
arbetsformer 
Åsa Aguyayo Åkesson, Inga-Lisa Lundqvist Adler och Diana Lim informerar om analys 
och slutsatser efter genomförd utvärdering av Ö-dialogens syfte, organisation och 
arbetsformer.  

 

Beslut 
1. Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar uppdraget till 
förvaltningen från 2020-12-16, § 110, att utvärdera Ö-dialogens syfte, 
organisation och arbetsformer under 2021 fullgjort. 

 

Tidigare behandling 
I nämnden för demokrati och medborgarservice 2020-12-16 (§ 110) och 2021-02-10 (§ 5). 

 

Handling 
Slutrapport daterad 2022-03-25 från Ekan Management om Utvärdering Ö-dialogen. 

 

 
 

 
 
  



Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

 

Demokrati och medborgarservice 
 

  

Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 11 (19) 

 
§ 66, diarienummer N043-0256/20 
Information om reglemente för ö-dialogen 
Åsa Aguyayo Åkesson och Inga-Lisa Lundqvist Adler informerar om pågående arbete 
med uppdraget från 2020-12-16, § 110, att vid behov återkomma med förslag på nytt 
reglemente för Ö-dialogen.  

 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen. 

 

Tidigare behandling 
I nämnden för demokrati och medborgarservice 2020-12-16 (§ 110) och 2021-02-10 (§ 5). 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 12 (19) 

 
§ 67, diarienummer N043-0137/22 
Deltagande i och medfinansiering av Leader Bohuslän och 
Leader kring Göta Älv och Säveån 2023–2027  
 

Beslut 
1. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad ska 

ingå i Leader Bohuslän under programperiod 2023–2027, baserat på socialnämnd 
Sydvästs beslut 2022-05-25 § 140 om att vid beslut om medlemskap 
medfinansiera Leader Bohuslän. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad inte 
ska ingå Leader kring Göta älv och Säveån under programperiod 2023–2027, 
baserat på socialnämnd Hisingens beslut 2022-05-24 § 149 och socialnämnd 
Nordosts beslut 2022-05-24 § 237 om att inte medfinansiera eller avsätta 
kontaktperson för Göteborgs Stads medverkan i Leader kring Göta älv och 
Säveån 2023–2027. 

3. Nämnden för demokrati och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 
fråntar nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvaret för stadens 
samtliga Leader-medlemskap. 

4. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 
justerat. 
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Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-16 med bilagorna:  

1. Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21 

2. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader längs Göta älv 2014–2023, 
diarienummer N043-0141/21 

3. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Södra Bohuslän 2014–
2022, Diarienummer: N043-0141/21 

4. Utredning inför beslut om deltagande i och medfinansiering av i Leader Bohuslän 
och Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027, Diarienummer N043-0137/22  

5. Lokal utvecklingsstrategi för Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 

6. Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023–2027  

7. Protokoll Socialnämnd Hisingen 22-05-24, §149 N166-0443/22 Beslut om 
medfinansiering Leader längs Göta älv och Säveån 2023–2027 

8. Protokoll Socialnämnd Nordost 22-05-24, §237 N163-0537/22 Beslut om Leader 
programperiod 2023–2027 

9. Protokoll Socialnämnd Sydväst 22-05-25, §140 Dnr N165-0252/22 Beslut om 
medlemskap i Leader Bohuslän 2023–2027 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 14 (19) 

 
§ 68, diarienummer N043-0094/22 
Svar på remiss om förslag till Göteborgs Stads 
idrottspolitiska program 2023–2030  
 

Beslut 
1. Nämnden för demokrati och medborgarservice tillstyrker idrotts- och 

föreningsförvaltningens förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program för 
2023–2030. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande till idrotts- och föreningsnämnden.  

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13 med bilagorna:  

1. Förslag till idrottspolitiskt program 2023–2030 

2. Följebrev till förslaget 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Idrotts- och föreningsnämnden 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 15 (19) 

 
§ 69, diarienummer N043-0075/22 
Ekonomisk lägesrapport per maj 2022 
 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar den ekonomiska lägesrapporten 
per maj 2022. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-10. 
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§ 70  
Återrapportering från nämndens råd, dialoger,  
utbildningar med mera 

• Björn Jedvert informerar från gemensamt presidiemöte med 
överförmyndarnämnden den 31 maj 2022 om verksamhetsutveckling med hjälp 
av digitalisering samt uppföljning av arbetsmiljön och förutsättningarna för 
överförmyndarenheten.  

 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen. 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 17 (19) 

 
§ 71     
Inkomna skrivelser till nämnden för demokrati och 
medborgarservice 
 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen. 

 

Handlingar 
• Beslut i kommunfullmäktige den 19 maj 2022, § 12, om uppdrag om information 

till Göteborgs Stads anställda om grundlagens meddelarfrihet och 
meddelarskydd, diarienummer N043-0129/22. 

• Beslut i kommunfullmäktige den 19 maj 2022, § 16, om uppdrag att senast under 
2022 förtydliga stadens webbplats/ingång till staden avseende ansökan om  
e-tjänsten Bidrag & Bokningar samt orienterbarheten mellan de olika 
webbsidorna som staden har publikt, diarienummer N043-0130/22. 

• Remiss från kommunstyrelsen om handlingsplan för att motverka tystnadskultur 

 
 

  



Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

 

Demokrati och medborgarservice 
 

  

Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 18 (19) 

 
§ 72, diarienummer N043-0023/22 
Anmälan av delegationsbeslut 

• Uppsägning av tidsbegränsad anställning, diarienummer N043-0134/22 

Beslut 2022-06-08 om uppsägning av tidsbegränsad anställning enligt Allmänna 
Bestämmelser (AB), § 33, moment 4. 

Beslut 
Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen. 

 

Handling 
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut till nämnden för demokrati och 
medborgarservice 2022-06-21. 
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Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokoll 19 (19) 

 
§ 73     
Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 
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