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Tid: 9:30–11:35  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 508-558  

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), 
Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), jäv § 532, Emmyly Bönfors (C),  
Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (-), § 532 

Övriga ersättare 
Jenny Broman (V) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld, Jonas 
Kinnander, §§ 508-509, Louise Odengard, §§ 508-509, Tina Eide, §§ 508-509, Britta 
Timan, § 508, Charlotta Bjerhem, § 508, Fredrik Nilsson, § 508, Annika Ljung, § 509, 
Anna Hedenström, § 509, Helena Sjöberg, § 509 
Via Teams: Johannes Hulter, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Sofia Kodelja, Louise 
Warenius, Max Reijer, Emmie Nordell, Klas Eriksson, Marie Brynolfsson, Rasmus 
Loberg, Jennifer Hankins, Martin Jordö, Mattias Arvidsson, Patrik Höstmad, Mariette 
Höij Risberg, Jasmin Usta, Aria Nakhaei, Jonas Berg, Jeta Ibishi, Anna Andersson, 
Alexandra Stenlund, Ellen Österberg, Erik Palmgren, Joachim Lundell, Björn Tidland, 
Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Peter Löwendahl, Erica Farberger,  
§§ 508-509 
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§ 508   
Information - Kompletterande frågor avseende uppdrag 
gällande kompensatoriska åtgärder för nödbistånd till 
boende samt bostad som rättighet och socialtjänstens arbete 
med hemlöshet 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Britta Timan och Charlotta Bjerhem lämnar en information under följande rubriker: 

• Uppdrag 
• Boendecoachning 
• Kontroller vid ansökan om nödbistånd till boende 
• Boendeinsatser till våldsutsatta kvinnor med barn 

- Om boende till våldsutsatta kvinnor med barn 
• Socialtjänstens boendeinsatser till hemlösa 

- Socialtjänstens ansvar för hemlöshet 
- Vilken hjälp med boende eller bostad får målgruppen? 
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§ 509   
Information med anledning av den pågående situationen i 
Ukraina 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information under följande rubriker: 

• Från anpassad till ordinarie organisation 
• Fortsatt hantering 

Annika Ljung och Anna Hedenström, socialförvaltning Sydväst, lämnar en information 
under följande rubriker: 

• Tillbakablick 
• Förslag på förändrad lagstiftning 
• Fördelningstal länsvis 
• Fördelningstal per kommun 
• Uppdrag till socialnämnd Sydväst att samordna boende för tillfälligt 

skyddsbehövande 
• Stadens planering för att omhänderta uppdraget 

Helena Sjöberg, grundskoleförvaltningen, lämnar en information under följande rubriker: 

• Sammanfattning 
• Nuläge 
• Genomförda åtgärder 
• Beredskap 
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§ 510   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler jäv under paragraf 532, Yttrande till förvaltningsrätten i 
mål nr 3974-22 avseende laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om att upphäva 
partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg. 
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§ 511 0561/22 
Göteborgs Stads program för destinationsutveckling  
2022-2030 

Beslut 
Enligt återremissyrkande från S: 

Ärendet återremitteras till Göteborg & Co AB för att inhämta remissvar från 
arbetstagarorganisationerna Unionen och Hotell- och restaurangfacket.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 maj 2022. 
Yrkande från SD den 8 juni 2022. 
Återremissyrkande från S den 10 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 10 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från D den 8 juni 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från S  
den 10 juni 2022 och i andra hand bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från MP och V den 10 juni 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från S  
den 10 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 8 juni 2022 och 
tilläggsyrkande från D den 8 juni 2022. 

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

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från D den 8 juni 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar efter överläggning att bifalla Jonas Attenius (S) yrkande om 
återremiss. 

Protokollsanteckning 
Henrik Munck (-) antecknar följande till protokollet: Kommunstyrelsen och stadens 
organisation bör fördjupa sig i vad som konkret avses i målet ”Alla ska känna sig 
välkomna till destinationen Göteborg”. Exempelvis om det innebär att alla är välkomna 
eller inte, sett i perspektiv av ställningstaganden som staden gör gällande värderingar med 
mera.   
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§ 511 0561/22 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Göteborg & Co AB - Återremiss 
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§ 512 0560/22 
Verksamhetsövergång för kontaktpersoner för vuxna över 18 
år med funktionsnedsättning från socialnämnderna till 
nämnden för funktionsstöd  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kontaktpersonverksamhet för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning överförs 
från socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum till nämnden för 
funktionsstöd från och med den 1 oktober 2022. 

2. Socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum ska i samband med 
beslutad verksamhetsövergång överlämna samt överlämna och införliva de allmänna 
handlingar som hör till kontaktpersonverksamhet för vuxna över 18 år med 
funktionsnedsättning till nämnden för funktionsstöd. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 141 
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§ 513 0469/22 
Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett 
cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för 
fortsatt arbete i Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänstutlåtande den 23 maj 2022. 
Yrkande från SD den 10 juni 2022. 
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§ 514 0600/22 
Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur 
inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder 
och styrelser kan förstärkas år 2021 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 maj 2022. 
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§ 515 0199/22 
Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnder och styrelser samt några rapporter 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Rapportering om genomförda åtgärder 2021 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, 
antecknas.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från V och MP den 10 juni 2022 och yrkande från S och D den 10 juni 2022 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 - återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, i 
enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-01-28 § 24 till Higab AB att översiktligt utreda 
förutsättningarna att göra vattentornet i Landala/Landala högreservoar till en publik 
plats, förklaras fullgjort. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till kretslopp och vattennämnden att 
utreda hur boende i flerbostadshus kan uppmuntras att minska mängden osorterat 
avfall, förklaras fullgjort.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 31 till kretslopp och vattennämnden att 
samordna arbetet med kranmärkning tillsammans med berörda nämnder och styrelser, 
förklaras fullgjort. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 till kretslopp och vattennämnden att, i 
samråd med kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa 
en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet, förklaras fullgjort.  

6. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 15 till kretslopp och vattennämnden att 
utreda innebörden av en lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad för 
anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga kommuner i Sverige, samt att uppdraget 
ska återrapporteras till kommunstyrelsen andra kvartalet 2022, förklaras fullgjort.  

7. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till miljö- och klimatnämnden att 
utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg, 
förklaras fullgjort.  

8. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till byggnadsnämnden att tillsammans 
med berörda nämnder och bolag ta fram en plan för att säkerställa den historiska 
stadskärnans bevarande, förklaras fullgjort.  
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§ 515 0199/22 forts. 
 

9. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till byggnadsnämnden att tillsammans 
med fastighetsnämnden utreda hur staden kan få fler solceller och gröna tak, 
exempelvis genom ändringar i taxor, planarbete eller genom markanvisningar, 
förklaras fullgjort.  

10. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-11-22 § 11 till byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden att ta fram en strategi för att minska produktionskostnaderna och 
möjliggöra billiga bostäder, förklaras fullgjort.  

11. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till kulturnämnden att genomföra en 
översyn av stadens filmstrategi i samverkan med Business Region Göteborg AB, 
förklaras fullgjort.  

12. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 29 till socialnämnderna Centrum, 
Hisingen, Nordost och Sydväst att tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden 
utreda en framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i 
stadsområdena, förklaras fullgjort. 

13. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 35 till socialnämnden Centrum att i 
samverkan med grundskolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden utreda 
möjligheter att i linje med Göteborgs Stads arbete ”Staden där vi läser för våra barn” 
bedriva ytterligare arbete riktat till alla barn i förskole- och grundskoleålder och deras 
föräldrar för att öka andelen barn som läser regelbundet, förklaras fullgjort. 

14. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-06-10 § 4 till socialnämnd Centrum att 
sammanställa statistik över antalet individer som förs ut ur landet på grund av 
hedersrelaterade anledningar och återrapportera resultatet av sammanställningen till 
kommunstyrelsen, förklaras fullgjort. 

15. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-08-26 §26 till äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden om att utreda förutsättningarna för att senast under år 2022 inrätta 
en enhet eller avdelning inom särskilt boende med inriktning för HBTQ-personer 
inom befintligt bestånd, förklaras fullgjort.  

16. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 8 till nämnden för demokrati och 
medborgarservice om ett löpande proaktivt demokratiuppdrag där kartläggning och 
återrapportering gällande demokrati och inflytande ingår, förklaras som fullgjort.  

17. Rapport ”Invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande, 
kartläggning av Göteborg Stads arbete under 2021”, antecknas.  

18. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 20 till samtliga nämnder och styrelser 
att upprätta ett barnbokslut 2021 som fullgjort, och att de årliga barnboksluten 2022 
och framåt biläggs ordinarie uppföljning. 

19. Rapport Lägesbild Göteborgs Stads barnbokslut 2021, antecknas. 
20. Årsrapport Göteborgs Stads EU-arbete 2021, antecknas. 
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§ 515 0199/22 forts. 
 

21. Idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, 
socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst får i uppdrag att inleda 
förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form 
av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023, enligt förslaget på 
organisation i utredningen. 

22. Socialnämnd Hisingen, socialnämnd Centrum, socialnämnd Nordost och socialnämnd 
Sydväst får i uppdrag att komplettera befintlig rutin med att berörd förvaltning alltid 
skall göra en anmälan till polismyndigheten vid misstanke om att ett barn blivit fört 
ur landet av hedersrelaterade skäl. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 462. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2022. 
Yrkande från SD den 18 maj 2022. 
Tilläggsyrkande från S och D den 10 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 10 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 10 juni 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag, tilläggsyrkande från V och MP den 10 juni 2022, tilläggsyrkande från  
MP och V den 10 juni 2022 och tilläggsyrkande från S och D den 10 juni 2022 samt 
avslag på yrkande från SD den 18 maj 2022. 

Jonas Attenius (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag,  
tilläggsyrkande från S och D den 10 juni 2022 och tilläggsyrkande från V och MP  
den 10 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 maj 2022 och 
tilläggsyrkande från V och MP den 10 juni 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från S och D den 10 juni 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 
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§ 515 0199/22 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet 
från SD och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 144 
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§ 516 0457/22 
Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för 
stadsutveckling  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, L, C och KD den 10 juni 2022 med 
tillägg enligt yrkande från M, L, C, D och KD den 10 juni 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämnd med ansvar för fysisk planering enligt kommunfullmäktiges beslut   
2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd. 
Nämndens reglemente ändras i enlighet med det nya namnet för 
stadsbyggnadsnämnden.  
 

2. Nämnd med ansvar för exploatering enligt kommunfullmäktiges beslut   
2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads exploateringsnämnd.  

 
3. Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark enligt  

kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads  
stadsmiljönämnd.  
 

4. Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads 
stadsfastighetsnämnd. Nämndens reglemente ändras i enlighet med det nya namnet 
för stadsfastighetsnämnden.   
 

5. Reglemente för Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas med följande revidering i kapitel 2:  
 
§ 4 ändras från: Nämnden ansvarar för att ta fram underlag för gemensam prioritering 
för hur staden ska utvecklas över tid, för beslut i kommunfullmäktige. 
Till: 
§ 4 Nämnden ansvarar för att ta fram underlag för prioriteringen för hur staden ska 
utvecklas över tid, för beslut i kommunfullmäktige. Underlaget ska inkludera 
överväganden kring ekonomi och genomförbarhet avseende stadens samlade 
åtagande för utveckling och förvaltning av staden. 
 
§ 16 ändras från: 
§ 16 Nämndens uppdrag att samordna och ansvara för såväl den samlade strategiska 
stadsplaneringen som för den gemensamma prioriteringen för hur staden ska 
utvecklas över tid, ska utföras med delaktighet och bidrag från berörda 
nämnder/styrelser. 
Till: 
§ 16 Nämndens uppdrag att samordna och ansvara för såväl den samlade strategiska 
stadsplaneringen som för prioriteringen för hur staden ska utvecklas över tid, ska 
utföras med understöd från berörda nämnder/styrelser. 
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§ 29 stryks från reglementet för hantering i ett separat yrkande. 
 

6. Reglemente för Göteborgs Stads exploateringsnämnd, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas med följande revidering i kapitel 2: 
 
§ 20 ändras från: 
Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar delta och bidra i såväl den samlade 
strategiska stadsplaneringen som i den gemensamma prioriteringen för hur staden ska 
utvecklas över tid. 
Till: 
§ 20 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar bistå stadsbyggnadsnämnden i 
såväl den samlade strategiska stadsplaneringen som i den gemensamma prioriteringen 
för hur staden ska utvecklas över tid. 
 
§ 29 stryks i helhet från reglementet för hantering i ett separat yrkande. 
 

7. Reglemente för Göteborgs Stads stadsmiljönämnd, i enlighet med bilaga 3 till  
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och eventuella tillägg i enlighet med detta 
yrkande, antas med följande revideringar i kapitel 2: 
 
§ 25 ändras från: 
§ 25 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar delta och bidra i såväl den samlade 
strategiska stadsplaneringen som i den gemensamma prioriteringen prioritering för 
hur staden ska utvecklas över tid. 
Till: 
§ 25 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar bistå stadsbyggnadsnämnden i 
såväl den samlade strategiska stadsplaneringen som i prioriteringen för hur staden ska 
utvecklas över tid. 
 
§ 33 ändras från: 
§ 33 Nämnden har uppdrag att efter beställning/överenskommelse utföra 
arbetsmarknadspolitiska insatser åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
(NAV) eller andra nämnder när uppdraget faller utanför NAV:s ansvarsområde. 
Till: 
§ 33 Nämnden har uppdrag att efter beställning/överenskommelse utföra 
arbetsmarknadspolitiska insatser åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
(NAV).  
 
§ 34 stryks i helhet från reglementet för hantering i ett separat yrkande. 

 
8. Reglemente för Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd, i enlighet med bilaga 4 till 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas med följande revideringar: 
I kapitel 2: 
 
§ 14 ändras från: 
§ 14 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar delta och bidra i såväl den samlade 
strategiska stadsplaneringen som i den gemensamma prioriteringen för hur staden ska 
utvecklas över tid. 
Till: 
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§ 14 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar bistå stadsbyggnadsnämnden i 
såväl den samlade strategiska stadsplaneringen som i prioriteringen för hur staden ska 
utvecklas över tid. 
 
§ 18 stryks i helhet från reglementet för hantering i ett separat yrkande. 

 
9. Reglemente för Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd, i enlighet med yrkandet 

angående reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, 
antas med följande tillägg i kapitel 2: § 29 Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd 
består av 11 ledamöter och 6 ersättare.  

 
10. Reglemente för Göteborgs Stads stadsmiljönämnd, i enlighet med yrkandet angående 

reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, antas med 
följande tillägg i kapitel 2: § 34 Göteborgs Stads stadsmiljönämnd består av 11 
ledamöter och 6 ersättare.  

 
11. Reglemente för Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd, i enlighet med yrkandet 

angående reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, 
antas med följande tillägg i kapitel 2: § 18 Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd 
består av 11 ledamöter och 6 ersättare.  

 
12. Reglemente för Göteborgs Stads exploateringsnämnd, i enlighet med yrkandet 

angående reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, 
antas med följande tillägg i kapitel 2: § 29 Göteborgs Stads exploateringsnämnd 
består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 
 

13. Kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,  
lokalnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden avseende formellt ansvar 
för verksamhet och förvaltningsorganisation, kvarstår fram till den 2 januari 2023.  
 

14. Ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, 
park- och naturnämnden samt trafiknämnden är förordnade tills dess att årsbokslut för 
2022 i respektive nämnd har fastställts. 
 

15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av nya 
nämndorganisationens struktur, ansvarsområden och dess reglementen genom att 
inhämta synpunkter och, i det ifall det krävs, ge förslag på revidering senast i  
januari 2024. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 423 och den 1 juni 2022, § 466. 
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§ 516 0457/22 forts. 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 april 2022. 
Yrkande från S, D, M, L och C särskilt yttrande KD den 10 juni 2022. 
Yrkande från MP och V den 10 juni 2022. 
Yrkande från SD den 13 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 10 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från S den 10 juni 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
S, D, M, L, C och KD den 10 juni 2022 och tilläggsyrkande från M, L, C, D och KD  
den 10 juni 2022. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på övriga yrkanden. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 10 juni 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S, D, M, L, C och KD  
den 10 juni 2022 och tilläggsyrkande från S den 10 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 13 juni 2022 och 
tilläggsyrkande från M, L, C, D och KD den 10 juni 2022. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att tilläggsyrkandet från  
M, L, C, D och KD och tilläggsyrkandet från S ställs mot varandra. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena 
och finner att Martin Wannholts m.fl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden 
antecknar Martin Wannholts m.fl. yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Daniel 
Bernmars och Karin Pleijels yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 
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§ 516 0457/22 forts. 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts m.fl. yrkande och Nej 
för bifall till Daniel Bernmars och Karin Pleijels yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Elisabet 
Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på tilläggsyrkandet från M, L, C, D och KD 
och tilläggsyrkandet från S och finner att tilläggsyrkandet från M, L, C, D och KD 
bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 140 
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§ 517 1362/21 
Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av 
kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter  

Beslut 
Enligt återremissyrkande från M, L, C, D och KD: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret att genomföra en fördjupad 
analys med efterföljande kartläggning av nuvarande kommunala näringsverksamheter 
med momspliktiga intäkter, förklaras ej fullgjort.  

2. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret att, utifrån den fördjupade 
analysen med efterföljande kartläggning, ta fram en redovisning över på vilka 
verksamheter som idag bedrivs i kommunal regi och bidrar till osund konkurrens som 
kan utföras av externa aktörer, förklaras ej fullgjort.  

3. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2021 till 
kommunstyrelsen, att kartlägga kommunal verksamhet som konkurrerar med privat 
näringsliv förklaras ej fullgjort.  

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av den 
kommunala bolagssektorn och utreda dessa utifrån perspektivet osund konkurrens.  

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda kostnaden för en anmälningsfunktion 
där näringsidkare kan anmäla om man upplever att något av kommunens 
verksamheter bidrar till osund konkurrens. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 426 och den 1 juni 2022, § 468. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 april 2022. 
Återremissyrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 10 juni 2022. 
Yttrande från S den 31 maj 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar 
att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från M, L, C, D och KD den 10 juni 2022. 

Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på återremissyrkande från M, L, C, D och KD 
den 10 juni 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet från 
M, L, C, D och KD och finner att det bifallits. 
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§ 517 1362/21 forts. 
Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 
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§ 518   
Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i 
ett nytt säkerhetspolitiskt läge 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utifrån de uppdrag som framgår av S och D:s, 
samt V och MP:s yrkande bereda, för den kommunala krisberedskapen relevanta, 
verksamhetsområden samt andra åtgärder som stadsledningskontoret finner nödvändiga i 
kommunens krisberedskapsarbete. Beredningen ska även klargöra vad för tidsåtagande 
som krävs för att få bästa effekt av de föreslagna uppdragen, samt för ekonomiska 
konsekvenser. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 4 maj 2022, § 389, den 18 maj 2022, § 437 och den 1 juni 2022, § 470. 

Handlingar 
Yrkande från S och D den 27 april 2022.   
Yrkande från SD den 13 maj 2022.   
Yrkande från MP och V den 30 maj 2022.  
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 15 juni 2022. 
Yttrande från SD den 3 maj 2022.   

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D  
den 27 april 2022. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på övriga yrkanden. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och KD den 15 juni 2022 och 
avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 13 maj 2022 och 
i andra hand bifall till yrkande från M, L, C och KD den 15 juni 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 30 maj 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly 
Bönfors yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Emmyly Bönfors 
yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner 
på återstående yrkanden och finner att Jonas Attenius och Martin Wannholts yrkande 
antagits som motförslag i huvudvoteringen. 
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§ 518 forts.   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors yrkande och Nej för 
bifall till Jonas Attenius och Martin Wannholts yrkande.” 

Axel Darvik (L), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren 
Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (5). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och Jonas 
Attenius (S) röstar Nej (5). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) avstår från att rösta (3). 

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Emmyly Bönfors 
yrkande. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 maj 2022.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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§ 519   
Reviderat yrkande från D angående information om 
familjeplanering till kvinnor i utsatta områden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D den 13 juni 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och 
Sydväst får i uppdrag att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till 
kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 442 och den 1 juni 2022, § 473. 

Handlingar 
Yrkande från D den 13 juni 2022 (reviderat).     
Yrkande från MP och V den 25 maj 2022.  
Tilläggsyrkande från S den 13 maj 2022.   
Tilläggsyrkande från SD den 27 maj 2022.  

Yrkanden 
Elisabet Lann (KD) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 25 maj 2022 och avslag på övriga yrkanden. 

Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D  
den 13 juni 2022 och tilläggsyrkande från S den 13 maj 2022. Vidare yrkar Marina 
Johansson (S) avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D den 13 juni 2022 och 
tilläggsyrkande från SD den 27 maj 2022. 

Axel Darvik (L) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från D  
den 13 juni 2022 och avslag på övriga yrkanden. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 
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§ 519 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena 
och finner att Marina Johanssons m.fl. yrkande om bifall till yrkandet från D bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Marina Johanssons m.fl. yrkande som  
Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på 
återstående yrkanden och finner att Daniel Bernmars och Karin Pleijels yrkande antagits 
som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Marina Johanssons m.fl. yrkande om 
bifall till yrkandet från D och Nej för bifall till Daniel Bernmars och Karin Pleijels 
yrkande.” 

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (8). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

Emmyly Bönfors (C) och tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) avstår från att  
rösta (2). 

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

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

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Emmyly 
Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och Jonas 
Attenius (S) röstar Nej (5). 

Jörgen Fogelklou (SD) och tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) avstår från att 
rösta (2). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från SD och finner att det avslagits.  
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§ 519 forts. 
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Den internationellt fastslagna 
rätten att själv planera och besluta över sitt familjebildande kräver kännedom om och 
verkliga förutsättningar att faktiskt göra det. Arbetet med kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter handlar kvinnors självbestämmande. Regionen har en 
viktig roll, inte minst genom mödra- och barnavården, i att medvetandegöra kvinnor och 
tillgängliggöra rådgivning, vård och insatser på detta område. I det aktuella ärendet 
beskrivs sociala problem som är vanligt förekommande i stadens utanförskapsområden. 
Kristdemokraterna delar bilden av problemen som adresseras i yrkandet. Vi anser att det 
behövs kraftfulla och effektiva åtgärder för att frigöra människor från utanförskap genom 
utbildning och sysselsättning. Vi ser också behov av insatser som syftar till att stärka 
föräldrar i sitt föräldraskap med utgångspunkten att alla föräldrar, utöver 
försörjningsplikt, har ett juridiskt ansvar för barnets omvårdnad, trygghet och god fostran, 
i vilken det också ingår att hålla sina barn under uppsikt. Vi vänder oss dock emot att 
begreppet familjeplanering används som politiskt medel för att komma tillrätta med 
sociala problem på samhällsnivå. SRHR-arbetet utgår ifrån kvinnans rätt till sin sexualitet 
och sin kropp. Att använda denna individuella rätt som medel för att lösa andra 
samhällsproblem är enligt vår mening olyckligt. När familjeplanering betraktas som ett 
politiskt redskap för det tankarna till historiska och nutida övergrepp i form av bland 
annat tvångssteriliseringar och enbarnspolitik som förekommit runt om i världen. Vi 
menar att det krävs fler åtgärder med fokus på att ge människor egenmakt som möjliggör 
ökat självbestämmande och förutsättningar att ta ansvar för sin tillvaro och sina barn. Då 
det handlar om åtgärder som inte inryms inom ramen för detta ärende så kommer 
Kristdemokraterna att avstå från att delta i beslutet. 
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§ 519 forts. 
 

Emmyly Bönfors (C) antecknar följande till protokollet: Göteborgs stad har en plan för 
sexuell och reproduktiv hälsa där familjeplanering finns med. Planen vänder sig till såväl 
kvinnor som män och över hela staden. Att på politisk nivå använda familjeplanering som 
ett socialt verktyg tycker vi är olyckligt. Dels eftersom förslagen som ligger på bordet 
enbart pekar ut kvinnor i utanförskapsområden och dels för att det inte är socialnämndens 
uppgift att hjälpa till att prova ut och sätta in preventivmedel. Det finns även anledning att 
fråga sig varför det i sådana fall inte finns några liknande förslag om informationsinsatser 
som riktar sig till män, som ju vanligtvis också har en central roll i familjebildningen. 
Centerpartiet menar att barnmorskor och annan utbildad personal inom barn- och 
mödravård är bättre lämpade att ge råd om preventivmedel. I förslagen anges utanförskap 
som motiv för att använda familjeplanering som verktyg. Centerpartiet instämmer i att 
utanförskap och arbetslöshet är ett problem men att det snarare behövs andra incitament 
för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta röstar vi avslag på 
samtliga yrkanden. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 145 
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§ 520   
Yrkande från MP och V angående Konstepidemin 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 475. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 24 maj 2022. 
Yrkande från D och S den 7 juni 2022. 
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§ 521   
Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS 
risker för exponering och spridning 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 476. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 24 maj 2022.  
Yrkande från SD den 10 juni 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD, S och D den 10 juni 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 24 maj 2022.  

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 24 maj 2022 med hänvisning 
till yttrandet från M, L, C, KD, S och D den 10 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 juni 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 24 maj 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD, S och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 10 juni 2022. 
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§ 522   
Yrkande från D angående förtydligande av de satsningar i 
samband med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som 
långsiktiga 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 477. 

Handlingar 
Yrkande från D den 25 maj 2022. 
Yrkande från S den 10 juni 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) anmäler att de inte 
deltar i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 25 maj 2022.  

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 10 juni 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D den 25 maj 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 
Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin 
Wannholts och Jörgen Fogelklous yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (70) 
   
   

§ 522 forts.   
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Martin Wannholts och Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Axel Darvik (L), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (4). 

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) avstår från att rösta (6). 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från V och MP antecknar följande till protokollet: Vi avstår från att 
delta i detta beslut med hänvisning till det yrkande vi lade i samband med delårsrapport 
mars 2022. I vårt förslag presenterades ekonomiska satsningar som också var långsiktiga. 
Vi förhandlar gärna om en bättre budget vilket vi sagt de senaste tre åren. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (70) 
   
   

§ 523   
Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete 
med ombildningar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 september 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 478. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (70) 
   
   

§ 524   
Yrkande från SD angående anslutning av externa aktörer till 
stadens parkeringsledningssystem 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 479. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 20 maj 2022.  
Yttrande från M, L, C, KD, S och D den 15 juni 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 20 maj 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från SD den 20 maj 2022. 

Blerta Hoti (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från SD  
den 20 maj 2022 med hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD, S och D  
den 15 juni 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD, S och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 15 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (70) 
   
   

§ 525   
Yrkande från SD angående grundskolenämnden och 
bristerna i skolornas säkerhets- och trygghetsarbete 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 480. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 19 maj 2022.  
Yttrande från D den 14 juni 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 19 maj 2022. 

Axel Darvik (L) och Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD  
den 19 maj 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 juni 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (70) 
   
   

§ 526   
Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens 
arbetssätt i Bostadsbolaget  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 september 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 481. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (70) 
   
   

§ 527   
Reviderat yrkande från D, S, M, L och C särskilt yttrande KD 
angående att förbjuda spelreklam på stadens reklamplatser  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, S, M, L, C och KD den 10 juni 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen komplettera 
pågående utredning (KF 2020-12-10 §33, punkt 2. Dnr: 5527/19) om förändring av 
stadens riktlinjer för annonsering på stadens annonsplatser mot spel-, lotteri- och 
bettingreklam. Utredningen ska innehålla vilka juridiska möjligheter staden har att 
begränsa eller förbjuda reklam för spel- och betting. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 482. 

Handlingar 
Yrkande från D, S, M, L och C särskilt yttrande KD den 10 juni 2022 (reviderat). 
Yrkande från SD den 10 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 10 juni 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Blerta Hoti (S) ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
yrkande från D, S, M, L, C och KD den 10 juni 2022. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) och 
Axel Josefson (M) avslag på övriga yrkanden. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från D, S, M, L, C och KD den 10 juni 2022 
och tilläggsyrkande från V och MP den 10 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 juni 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på Martin Wannholts m.fl. yrkande och Jörgen 
Fogelklous yrkande och finner att Martin Wannholts m.fl. yrkande bifallits. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (70) 
   
   

§ 527 forts.  
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från 
V och MP.” 

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

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 146 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (70) 
   
   

§ 528   
Yrkande från SD angående hur kan Göteborgs Stad öka 
vårdnadshavares skolengagemang och delaktighet i områden 
med låga skolresultat 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 7 juni 2022. 
Yttrande från D den 14 juni 2022. 
Yttrande från S den 15 juni 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 7 juni 2022. 

Axel Darvik (L) och Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD  
den 7 juni 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från SD den 7 juni 2022 med hänvisning till 
yttrandet från D den 14 juni 2022. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från SD.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), 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). 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 juni 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 juni 2022. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (70) 
   
   

§ 529   
Reviderat yrkande från S och D angående omröstning om 
Konstmuseets tillbyggnad 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handling 
Yrkande från S och D den 10 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (70) 
   
   

§ 530 1107/21 
Remittering av förslag till riktlinje för höjd beredskap 
inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsen remitterar stadsledningskontorets förslag till reviderad riktlinje för 
höjd beredskap (inklusive bilaga Göteborgs Stads krigsorganisation), i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, till samtliga nämnder och styrelser i 
Göteborgs Stad samt till förbundsstyrelsen i Räddningstjänsten Storgöteborg. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 maj 2022. 
Yrkande från SD den 10 juni 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 juni 2022. 

Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande  
från SD den 10 juni 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Karin Pleijels och det egna 
yrkandet bifallits. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag samt förbundsstyrelsens i Räddningstjänsten Storgöteborg 
genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (70) 
   
   

§ 531 0419/22 
Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda ett förbud för 
anlöp i Göteborgs hamn för fartyg från och till ryska hamnar 
via Göteborgs hamn, ryskägda fartyg samt fartyg som seglar 
under rysk flagg   

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag 2022-04-06 § 314 till 
stadsledningskontoret att i samverkan med Göteborgs Hamn AB skyndsamt utreda ett 
förbud för anlöp i Göteborgs hamn för fartyg från och till ryska hamnar via Göteborgs 
hamn, ryskägda fartyg samt fartyg som seglar under rysk flagg, antecknas och förklaras 
fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2022. 
Yttrande från SD den 10 juni 2022. 
Yttrande från V och MP den 14 juni 2022. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 juni 2022. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 14 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Hamn AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (70) 
   
   

§ 532 0373/22 
Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 3974-22 avseende 
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om att 
upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Som Göteborgs Stads yttrande i mål nr 3974-22 översänds bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2022. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsrätten 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (70) 
   
   

§ 533 0498/22 
Rapport från utvärderingen av organisationsförändring 
förskola och grundskola  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 maj 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (70) 
   
   

§ 534 1155/21 
Redovisning av uppdrag att säkerställa systematik för 
fortlöpande och kontinuerlig uppföljning av HVB-hem 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 21 september 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2022. 
Yttrande från D den 15 juni 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (70) 
   
   

§ 535 1364/21 
Redovisning av uppdrag utifrån InRiktas utvärdering av 
införandet av LOV inom hemtjänst  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2022. 
Tilläggsyrkande från S den 10 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (70) 
   
   

§ 536 0184/22 
Redovisning av uppdrag att utreda möjliga lösningar för 
fortsatt bete för korna i Välens naturreservat 

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

1. Gällande avtal med Västra Frölundas Naturvårdsförening förlängs till  
den 1 oktober 2023. 

2. Ersättning för djurhållning fortsätter att utgå till Västra Frölundas Naturvårdsförening 
enligt gängse praxis till den 1 oktober 2023. 

3. Nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark får hantera 
frågan i framtiden och hantera kostnaden för betesdrift för Välens naturreservat, 
under vilka förhållande detta kan ske och i övrigt vilka åtgärder som skall 
genomföras för att uppfylla målsättningen med reservatets bevarandemål. 
Inriktningen skall vara att i första hand kunna erbjuda Västra Frölunda 
Naturvårdsförening fortsatt stöd. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2022. 
Yrkande från D, S, V och MP den 14 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 152 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (70) 
   
   

§ 537 0620/22 
Undertecknande av European Circular Cities Declaration 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Göteborgs Stad undertecknar European Circular Cities Declaration.  
2. Göteborgs Stads Leasing AB ansvarar för samordning och uppföljning av 

deklarationen. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2022. 
Yrkande från SD den 9 juni 2022. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD den 9 juni 2022. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly Bönfors och  
Karin Pleijels yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors och Karin Pleijels 
yrkande och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), 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). 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads Leasing AB 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (70) 
   
   

§ 538 1317/21, 1318/21 
Hemställan från miljö- och klimatnämnden om att stadens 
politiska representanter i Göta älvs vattenråd, Säveåns 
vattenråd samt Mölndalsåns vattenråd från 2023 ska utses av 
miljö- och klimatnämnden 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 april 2022. 
Yrkande från M, L, C, S och D särskilt yttrande KD den 10 juni 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (70) 
   
   

§ 539 0546/22 
Samverkansavtal om folkhälsoinsatser mellan Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelsen 
Göteborgs Stad 2023-2025 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Samverkansavtal om folkhälsoinsatser mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och 
kommunstyrelsen Göteborgs Stad 2023–2025, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Götalandsregionen – Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (70) 
   
   

§ 540 0372/22 
Beredning av yrkande från D och S angående extern 
granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets 
och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur   

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2022. 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 15 juni 2022. 
Yrkande från D och S den 8 juni 2022. 
Yrkande från V och MP den 14 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 10 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (70) 
   
   

§ 541 0627/22 
Samråd kring Tolkförmedling Västs förslag till budget och 
verksamhetsplan 2023-2025  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 maj 2022. 
Yrkande från SD den 10 juni 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (70) 
   
   

§ 542 1043/21 
Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av beslut om 
reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund - nu fråga om fullmakt  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Förste stadsjurist Erica Farberger, eller den hon sätter i sitt ställe, får fullmakt att 
företräda Göteborgs Stad i alla domstolar i ärendet angående överklaganden av 
kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28, § 19, att fastställa reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Förste stadsjurist 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (70) 
   
   

§ 543 0364/22 
Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen 
om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas 
säkerhets- och trygghetsarbete 

Beslut 
Enligt återremissyrkande från S, D, V och MP: 

Hemställan från grundskolenämnden återremitteras till stadsledningskontoret för 
kompletterande analys över gränssnitten för grundskolenämndens och andra nämnders 
ansvar för trygghet och säkerhetsskapande insatser i anslutning till skolans verksamhet 
och lokaler. Analysen ska inhämta erfarenheter från berörda grundskolor, förskolor och 
gymnasieskolor samt innehålla en ekonomisk bedömning av möjliga samordningsvinster 
för kommunen genom ett mer effektivt användande av stadens gemensamma resurser för 
trygghet och säkerhetsskapande arbete. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 484. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 maj 2022. 
Yrkande från SD den 18 maj 2022. 
Återremissyrkande från S, D, V och MP den 10 juni 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och Jessica Blixt (D) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från S, D, V och MP den 10 juni 2022 och avslag på 
yrkande från SD den 18 maj 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 maj 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (70) 
   
   

§ 544 0269/22 
Remittering av förslag om att ändra i lokal ordningsföreskrift 
17 § med inriktningen att genomgång för kopplade hundar på 
gång- och cykelvägar över Askimsbadet och Näsetbadet 
tillåts året om  

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

1. Nuvarande lydelse om hundförbudszoner, del av 17 § lokala ordningsföreskrifter 
ändras från:  
Hund får inte vistas på badplatserna vid Askimsbadet, Härlanda Tjärn, Lillebybadet, 
Näsetbadet, Hovåsbadet, Sillviksbadet och Fiskebäcksbadet under perioden 1 maj - 
15 september. (Områden enligt till paragrafen bifogade kartor.)  
Till:  
Hund får inte vistas på badplatserna vid Askimsbadet, Härlanda Tjärn, Lillebybadet, 
Näsetbadet, Hovåsbadet, Sillviksbadet och Fiskebäcksbadet under perioden 1 maj - 
15 september. (Områden enligt till paragrafen bifogade kartor). Dock är det vid 
Askimsbadet och Näsetbadet, under hela året, tillåtet att med kopplad hund passera 
på anlagd gång- och cykelväg som genomkorsar dessa områden. (Områden och 
markerad gc-vägar enligt till paragrafen bifogade kartor).  

2. Förslag till ändring börjar gälla från dess att Länsstyrelsen meddelar kommunen sitt 
beslut, senast tre veckor efter att kommunfullmäktige fattat beslut om förslag till 
ändring.  

3. Park- och naturnämnden får i uppdrag att korrigera skyltningen vid Askimsbadet och 
Näsetbadet i enlighet med den reviderade lokala ordningsstadgan samt tydliggöra 
informationen på stadens hemsida efter att Länsstyrelsen meddelat sitt beslut. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 488.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 maj 2022.  
Yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 30 maj 2022.  
Yttrande från SD den 18 maj 2022.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (70) 
   
   

§ 544 0269/22 forts. 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. 

Emmyly Bönfors (C), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och Blerta Hoti (S) yrkar 
bifall till yrkande från M, L, C, D, S och KD den 30 maj 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 142 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (70) 
   
   

§ 545   
Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
 Bordlagt den 18 maj 2022, § 448 och den 1 juni 2022, § 492. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 11 maj 2022. 
Yrkande från S den 14 juni 2022. 
Yrkande från D den 14 juni 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 juni 2022. 
Yttrande från SD den 9 juni 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 14 juni 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från S den 14 juni 2022 och yrkande från D  
den 14 juni 2022. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 11 maj 2022 och avslag 
på övriga yrkanden. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från S och yrkandet 
från D behandlas som ett yrkande de då har likalydande beslutssats. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet 
bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 1 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 juni 2022. 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (70) 
   
   

§ 546   
Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets 
villkor i Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 496. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (70) 
   
   

§ 547   
Val av ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för  
Eva Jansson (M) 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Eva Jansson (M) för tiden till och 
med 2022 utses Johnny Bröndt (M). 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads HBTQ-råd 
Valberedningen 
Johnny Bröndt 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (70) 
   
   

§ 548   
Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med 
Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från 
Riksväg 40 i Delsjöområdet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handling 
Yrkande från D den 7 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (70) 
   
   

§ 549 0194/22 
Motion av Jenny Broman (V) och Daniel Bernmar (V) om att 
införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i 
Göteborgs Stad 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2022. 
Yrkande från S och D den 9 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (70) 
   
   

§ 550 0191/22 
Motion av Jenny Broman (V) och Jesper Berglund (V) om att 
ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan 
erbjuda avgiftsfri frukost på alla skolor 

Beslut 
På förslag av Jessica Blixt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 augusti 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2022. 
Yttrande från S den 15 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (70) 
   
   

§ 551 0193/22 
Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och 
parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads 
parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Karin Pleijel, Gertrud Ingelman och Stina Svensson väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2022. 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 15 juni 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att motionen ska tillstyrkas. Vidare 
yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från M, L, C och KD den 15 juni 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från 
trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkerings AB. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och KD den 15 juni 2022 om 
att avstyrka motionen. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 147 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (70) 
   
   

§ 552 0189/22 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
stärka Elevhälsan för att upptäcka våld mot barn och unga 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2022. 
Yrkande från S den 10 juni 2022. 
Yrkande från MP och V den 10 juni 2022. 
Yttrande från D den 14 juni 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 15 juni 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 10 juni 2022 om att tillstyrka motionen. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på 
yrkande från S den 10 juni 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 10 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från 
utbildningsnämnden. 

Axel Darvik (L) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 juni 2022. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 15 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 148 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (70) 
   
   

§ 553 0190/22 
Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att 
öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet 
att delta i föreningslivet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Bettan Andersson och Erik Norén väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 501. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2022. 
Yrkande från S den 30 maj 2022. 
Yrkande från V och MP den 10 juni 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 31 maj 2022. 
Yttrande från D den 14 juni 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 10 juni 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från S  
den 30 maj 2022. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 30 maj 2022 och avslag på 
yrkande från V och MP den 10 juni 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från 
M, L, C och KD den 31 maj 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att motionen ska avstyrkas och avslag på övriga 
yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat 
avstyrka motionen. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 31 maj 2022. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 juni 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (70) 
   
   

§ 553 0190/22 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 149 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (70) 
   
   

§ 554 0192/22 
Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur 
villkoren för familjehem kan förbättras 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V, MP, S och D den 7 juni 2022 med tillägg 
enligt yrkande från M, L, C och KD den 10 juni 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Hannah Klang väckta motionen bifalles.  
2. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att i samverkan med Socialnämnden Hisingen, 

Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst utreda och ta fram förslag på 
hur villkoren för familjehem kan förbättras inklusive kompetensutveckling och 
uppföljning av familjehemmen, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser 
till både familjehem och placerade barns ursprungsfamilj.  

3. I utredningen skall ett övervägande kring att anställa familjehemssekreterare som är 
tillgängliga även utanför kontorstid ingå.  

4. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att i samverkan med Socialnämnden Hisingen, 
Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst säkerställa att stödet till 
familjehemmen blir likvärdigt över staden. 

5. Socialnämnderna får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur villkoren för 
familjehem kan förbättras samt säkerställa att stödet till familjehemmen blir 
likvärdigt över staden.  

6. Utredningen skall även innehålla en ekonomisk konsekvensanalys om hur förslagen 
kan påverka Socialnämnderna. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 juni 2022, § 500. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2022. 
Yrkande från V, MP, S och D den 7 juni 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 10 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 150 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (70) 
   
   

§ 555 0429/22 
Remiss från Finansdepartementet - En effektivare 
upphandlingstillsyn 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över promemorian En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5), i enlighet 
med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Finansdepartementet.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Finansdepartementet 
Nämnden för inköp och upphandling 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (70) 
   
   

§ 556   
Stadsdirektörens anmälningar 

Eva Hessman tackar kommunstyrelsen för vårens arbete och tillönskar en glad sommar.  

Ordföranden Axel Josefson (M) tackar stadsledningskontoret för väl genomfört arbete 
under våren.  
 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (70) 
   
   

§ 557  
Beslut 
Antecknas. 
 

• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0013/22 - Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret 
• 0033/22 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning – maj 2022  
• 0340/21 - Västsvenska paketet - Styrgrupps- och ledningsgruppsanteckningar 2021 
• 0737/22 - Skrivelse från Länsstyrelsen - Framtagande av fördelningstal för anvisning 

av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet efter 1 juli 2022  
• 0758/22 - Göteborgs Stads Spendrapport 2021 för information om stadens samlade 

inköp 
• Extra månadsuppföljning maj 2022 med anledning av konsekvenser av kriget i 

Ukraina  
• Socialförvaltningarnas sommarplanering 2022  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 13) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (70) 
   
   

§ 558   
Anföranden 
 
Ordföranden Axel Josefson (M) tackar kommunstyrelsen för vårens insatser och 
tillönskar alla en trevlig sommar. 

Anförandet besvaras av andre vice ordföranden Daniel Bernmar (V). 
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	Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS risker för exponering och spridning
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handlingar
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsanteckning

	§ 522
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	Reviderat yrkande från D, S, M, L och C särskilt yttrande KD angående att förbjuda spelreklam på stadens reklamplatser
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	Reviderat yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad
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	§ 531 0419/22
	Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda ett förbud för anlöp i Göteborgs hamn för fartyg från och till ryska hamnar via Göteborgs hamn, ryskägda fartyg samt fartyg som seglar under rysk flagg
	Beslut
	Handlingar
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	Rapport från utvärderingen av organisationsförändring förskola och grundskola
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	Hemställan från miljö- och klimatnämnden om att stadens politiska representanter i Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd samt Mölndalsåns vattenråd från 2023 ska utses av miljö- och klimatnämnden
	Beslut
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	Handlingar

	§ 547
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	Stadsdirektörens anmälningar
	Eva Hessman tackar kommunstyrelsen för vårens arbete och tillönskar en glad sommar.
	Ordföranden Axel Josefson (M) tackar stadsledningskontoret för väl genomfört arbete under våren.
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