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Tid: 9:40–11:11  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 220-270 

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), 
jäv §§ 244-245, Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C),  
Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Nina Miskovsky (M), Jenny Broman (V), §§ 244-245 

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld,  
Erica Farberger, § 220, Martin Jordö 
Via Teams: Christina Terfors, Elisabeth Hulter, Johannes Hulter, Gustav Öberg, Josef 
Akar, Sofia Kodelja, Louise Warenius, Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Alice 
Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Erik Järvelä, 
Veronica Öjeskär, Mattias Arvidsson, Patrik Höstmad, Otto Nermo, Jonas Berg, Louise 
Isberg, Jasmin Usta, Fredrik Lundgren, Clara Thulin, Aria Nakhaei, Abraham Staifo, 
Birgitta Granquist, Ellen Österberg, Rebecca Gellerman, Jens Adamik, Cindy Chiem, 
Emma Dolderer, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Joachim Lundell, Marcus Silbo, 
Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Tina Eide, § 220, Anders Ramsby, § 220, Michael 
Ivarsson, § 220, Alf Engqvist, § 220, Torbjörn Kaliff, § 220 
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Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
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§ 220   
Information med anledning av den pågående situationen i 
Ukraina 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information. 

Tina Eide redogör för nuläget. 

Anders Ramsby, direktör idrotts- och föreningsförvaltningen, lämnar en information om 
samordning gällande akutboenden. 

Michael Ivarsson, direktör socialförvaltning Centrum, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Flyktingsituationen 
• Information från Migrationsverket – aktuellt läge nationellt 
• Hur påverkas Göteborg? 
• Information från Flyktingadministrationen med anledning av Massflyktsdirektivet 

och Ukraina 
• Tre scenarier för Göteborgs Stad för mars, april och juni baserat på fördelning enligt 

bosättningslagens principer om kommuntal 2022 

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi AB, lämnar en information under följande rubriker: 

• Omvärld 
• Nationellt 
• Regionalt 
• Göteborg Energi AB 

Torbjörn Kaliff, Göteborg Energi AB, lämnar en information under följande rubriker: 

• Potentiella hot, beredskaps- och analysgruppens fokus 
• Pågående aktiviteter 
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§ 221   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Grith Fjeldmose (V) anmäler jäv under paragraf 244, Redovisning av idrotts- och 
föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, 
och paragraf 245, Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet. 
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§ 222 0263/22 
Antagande av detaljplan för polishus vid Exportgatan inom 
stadsdelen Backa  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för polishus vid Exportgatan inom stadsdelen Backa, upprättad 2021-10-13 
och reviderad 2022-02-08, antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2022. 
Yrkande från SD den 23 mars 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 23 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 55 
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§ 223 1538/21 
Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive 
geografiska inriktningar för Innerstaden och för  
Högsbo-Frölunda 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022. 
Yrkande från S den 18 mars 2022. 
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§ 224 1691/20 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
samordna planerande styrande dokument inom den 
strategiska stadsplaneringen 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022. 
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§ 225 0140/22 
Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande 
regelverk 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk, i enlighet med nämndens bilaga 1, 
fastställs och gäller från och med den 1 januari 2023. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 56 
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§ 226 1043/21 
Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 57 
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§ 227 0201/22 
Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 mars 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 18 mars 2022. 
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§ 228 0617/21 
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2022. 
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§ 229 0581/21 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2022. 
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§ 230 0145/22 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och 
upphandling 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022. 
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§ 231 1668/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av 
parallella samhällen i Göteborg 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 
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§ 232 0905/21 
Översyn av reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 15 december 2021, § 981. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2021, reviderat  
den 4 februari 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 
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§ 233 1457/21 
Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2022. 
Återremissyrkande från V och MP den 18 mars 2022. 
Yttrande från SD den 17 mars 2022. 
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§ 234 0758/21 
Redovisning av uppdrag att utreda lärdomar av det 
omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har 
skett med anledning av pandemin 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022. 
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§ 235 0239/22 
Fördelning av Skolmiljarden samt information om 
specialdestinerade statsbidrag som kan betraktas som 
generella 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborg Stads andel av tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022, den så kallade 
Skolmiljarden, fördelas som kommunbidrag till grundskolenämnden med 51,5 miljoner 
kronor och till utbildningsnämnden med 19,2 miljoner kronor. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 58 
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§ 236   
Uppdrag till trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering 
AB angående bättre laddmöjligheter för elbilar under  
kvälls- och nattetid  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 24 februari 2022, § 15. 

Handlingar 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 februari 2022, § 15 med tillhörande 
handlingar. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 mars 2022. 
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§ 237 1433/21 
Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kretslopp och vattennämnden samt fastighetsnämnden samt 
återrapportering av program och planer  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 - återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden och 
fastighetsnämnden samt återrapportering av planer och program, i enlighet med 
bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 till kretslopp och vattennämnden att 
möjliggöra för brukare att på egen hand, efter godkänd ansökan, installera 
avfallskvarnar. Uppdraget anses som utrett och arbetet med uppdraget avslutas.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till kretslopp och vattennämnden att i 
samråd med Göteborg Energi AB utreda om digitaliseringen av vattenmätning kan 
ske i snabbare takt, samt om det finns synergieffekter med bolagets 
digitaliseringsarbete ut mot kund, förklaras fullgjort.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-05-20 § 23 till fastighetsnämnden att ta fram en 
kartläggning om hur samverkan med de idéburna aktörerna ser ut i arbetet gällande 
frågan om hemlöshet. Kartläggningen ska återredovisas till fastighetsnämnden. 
Uppdraget förklaras fullgjort.  

5. Rapport om halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019-2023, antecknas.  

6. Rapport om halvtidsuppföljning av de tre planerna inom mänskliga rättighetsområdet: 
Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023, Göteborgs Stads plan för stärkta 
insatser mot rasism 2020-2023 samt Göteborgs Stads plan för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023, antecknas.  

7. Rapport om Deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik stad  
2018-2026, antecknas.  

8. Utvärderingen av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) 2019-2022, antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022 § 169. 
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§ 237 1433/21 forts. 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 17 mars 2022. 
Yttrande från MP och V den 21 mars 2022. 
Yttrande från V och MP den 22 mars 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från  
MP och V den 17 mars 2022 samt avslag på yrkande från SD den 18 mars 2022. 

Blerta Hoti (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 mars 2022 och avslag på 
tilläggsyrkande från MP och V den 17 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på yrkandena med undantag av 
tilläggsyrkandet från MP och V och finner att Blerta Hotis m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknade som yttrande skrivelser från  
den 21 mars 2022 och den 22 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 59 
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§ 238 0534/21 
Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild av det 
våldspreventiva arbetet i staden  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag 2021-05-20 § 25 till kommunstyrelsen 
att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet samt ge förslag på resursförstärkning, 
antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 171. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2022. 
Yrkande från SD den 4 mars 2022. 
Yrkande från S den 21 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022. 
Yttrande från V och MP den 22 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 23 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

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

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med hänvisning till 
yttrandet från M, L, C, KD och D den 23 mars 2022. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 21 mars 2022 och avslag på 
övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 mars 2022 och avslag på 
övriga yrkanden. 
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§ 238 0534/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från MP och V och finner att det egna m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets 
förslag bifallits. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 mars 2022. 

Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 23 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 60 
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§ 239 0594/21 
Redovisning av uppdrag om att stödja idéburna 
verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-04-21 § 319 till stadsledningskontoret 
om att undersöka vilka hinder som finns för idéburna aktörer inom delningsekonomi att 
vara verksamma och att kunna söka kommunala bidrag, EU-bidrag eller andra relevanta 
bidrag samt återkomma med förslag på åtgärder, i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag 
att senast under 2022 revidera sina anvisningar för föreningsbidrag för att möjliggöra 
för den ekologiska dimensionen för idéburna verksamheter inom delningsekonomin 
att beviljas bidrag.  

2. Idrotts- och föreningsnämndens befintliga samordningsuppdrag enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2019-09-12 § 33 kompletteras med uppdraget att i 
samordningen även inkludera andra aktörers, främst Göteborgs Stads Leasing AB, 
nämnden för demokrati och medborgarservice och de bidragsgivande 
socialnämnderna, uppdrag inom cirkularitet och delningsekonomi samt att inkludera 
den ekologiska dimensionen.  

3. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i 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. I uppdraget ska nämnden förhålla sig till den pågående revideringen av  
e-tjänsten Bokning & Bidrag.  

4. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att vara rådgivande till de bidragsgivande 
nämnderna avseende bidragsansökningar som inkluderar den ekologiska 
dimensionen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 174. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2022. 
Yrkande från SD den 17 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från S den 18 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (68) 
   
   

§ 239 0594/21 forts. 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S  
den 18 mars 2022 samt avslag på tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) 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 S och finner att det avslagits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 61 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (68) 
   
   

§ 240 0387/20 
Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och 
trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 175. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2022.  
Yrkande från D den 3 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 17 mars 2022. 
Yttrande från MP och V den 8 mars 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (68) 
   
   

§ 241 1669/20 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara 
utsatta 2025  

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

1. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025 
återemitteras. Stadsledningskontoret får i uppdrag att: 
a. ta fram insatser samt indikatorer för arbete och självförsörjning riktade till 

föräldrar med ekonomiskt bistånd. Insatserna ska syfta till att hjälpa föräldrar att 
snabbt nå självförsörjning för att undvika långvarigt behov av bistånd. Insatserna 
ska vara en del av Fokusområde 1: Barns och ungas uppväxtvillkor. 

b. justera den prioriterade åldern för målgruppen för Fokusområde 1: Barns och 
ungas uppväxtvillkor till att omfatta alla barn 0–16 år. 

c. justera insatser inom Fokusområde 1: Barns och ungas uppväxtvillkor så att 
staden arbetar för att motverka destruktiva normer och värderingar snarare än 
normkritiks analys för att säkerställa barnets rätt till ickediskriminering. 

d. ta fram ett nytt fokusområde för stadsutveckling. Fokusområdet ska utgå ifrån 
värdeskapande stadsutveckling gällande nybyggnation, nuvarande forskning för 
socialt utsatta områden samt innehålla insatser från arbetssättet i 
Gårdstensmodellen såsom reservation av lediga lägenheter till familjer som har 
egen inkomst för att skapa social blandning. 

e. justera insats 3:1 i handlingsplanen så att den syftar till att medborgarkontor 
och/eller bibliotek ska finnas i alla stadsområden. 

f. justera insatsernas längd så att insatserna kan fortgå utöver planperioden för att 
inte riskera att situationen i området förvärras igen efter planperioden. 

g. justera definitionen av begreppet utsatta områden i handlingsplanen så att det 
avser polisens definition av särskilt utsatta områden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 128 och den 9 mars 2022, § 176. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2022.  
Yrkande från SD den 18 mars 2022.  
Yrkande från D den 18 mars 2022. 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 23 mars 2022. 
Återremissyrkande från V, MP och S den 18 mars 2022. 
Återremissyrkande från S den 18 mars 2022. 
Yttrande från MP den 15 februari 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (68) 
   
   

§ 241 1669/20 forts. 
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från V, MP och S 
den 18 mars 2022 och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från M, L och C den 23 mars 2022 och i andra hand bifall till yrkande från SD  
den 18 mars 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från S  
den 18 mars 2022 och yrkande från V, MP och S den 18 mars 2022 samt avslag på övriga 
yrkanden. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från D  
den 18 mars 2022 och yrkande från S den 18 mars 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från M, L och C den 23 mars 2022 och avslag på övriga yrkanden och i andra 
hand bifall till stadsledningskontorets förslag. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på återremissyrkandet 
från M, L och C.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (68) 
   
   

§ 241 1669/20 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från S.” 

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

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

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

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

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

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på 
återremissyrkandet från D och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

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

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (2). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (68) 
   
   

§ 241 1669/20 forts. 
Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 februari 2022. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (68) 
   
   

§ 242 1240/21 
Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning 
avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande 
från M, L, C, D och S den 18 mars 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 utveckla sin långsiktiga prognos över 
lokalkostnadsutvecklingen enligt förslag 1 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 beskriva och analysera hur hanteringen 
av lokalnämndens underhåll påverkar lokalkostnadsutvecklingen över tid enligt 
förslag 2 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

3. Lokalnämnden/nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till 
byggnader får i uppdrag att senast inför budgetår 2024 genomföra interna upplåtelser 
med fasta löptider enligt förslag 3a i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
Göteborgs Stads rutin för lokalbank upphör därmed att gälla. 

4. Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 utreda om det finns behov av att redovisa 
ytterligare driftkostnader nedbrutet per hyresobjekt enligt förslag 3b i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

5. Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 fastställa en förändrad beslutsprocess för 
nyinvesteringar enligt förslag 3c i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

6. Lokalnämnden och berörda verksamhetsnämnder integrerar delprojektets förslag om 
synkroniserade processer för analys och prioriteringar i sina verksamhetsplaneringar 
och processer enligt förslag 3d i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

7. Lokalnämnden/nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till 
byggnader får i uppdrag att senast under 2023 fastställa reviderade 
gränsdragningslistor för byggprojektinvestering respektive ansvarsfördelning i 
fastighetsförvaltningen enligt förslag 3e i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

8. Stadsledningskontorets förslag 3f om att den kommuncentrala avsättningen avseende 
investeringsrelaterade driftskostnader upphör hänskjuts till den politiska 
budgetberedningen. 

9. Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 ta fram och redovisa en strategi för hur 
nämndens produktionskostnader kan minska enligt förslag 4 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. I strategin ska särskilt möjligheten till konceptuellt byggande 
beaktas. 

10. Lokalnämnden redovisar fortlöpande punkt 1-7 samt 9 ovan inom ramen för stadens 
ordinarie uppföljningsprocess. 

11. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-16 § 25 till kommunstyrelsen att i samarbete 
med lokalnämnden och berörda nämnder redovisa förslag kopplade till en ny 
utvecklad ekonomistyrning av hyressättningen, förklaras fullgjort. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (68) 
   
   

§ 242 1240/21 forts. 
Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 130 och den 9 mars 2022, § 178. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2022.  
Yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 18 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på beslutssatserna 1-10 och bifall till beslutssats 11 i 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från M, L, C, D och S  
den 18 mars 2022.  

Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från 
M, L, C, D och S den 18 mars 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 62 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (68) 
   
   

§ 243 0130/22 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk 
hushållning till följd av ny intäktsrekommendation 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning, i enlighet 
med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 131 och den 9 mars 2022, § 179. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2022.  

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 63 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (68) 
   
   

§ 244 0660/21 
Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att 
ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 93, den 23 februari 2022, § 137 och  
den 9 mars 2022 § 181. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022.  
Yrkande från MP den 18 mars 2022. 

Protokollsanteckning 
Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (68) 
   
   

§ 245 0367/21 
Utredning av ny arena och stadsutveckling i 
evenemangsområdet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 40, den 9 februari 2022, § 98,  
den 23 februari 2022, § 139 och den 9 mars 2022, § 182. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2022.   
Yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022.   
Yrkande från MP den 18 mars 2022. 

Protokollsanteckning 
Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (68) 
   
   

§ 246   
Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för 
barn och ungas psykiska hälsa 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022 § 51, den 9 februari 2022, § 100,  
den 23 februari 2022, § 140 och den 9 mars 2022, § 183. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 19 januari 2022.  
Yrkande från S den 4 februari 2022.  
Yttrande från M, L, C, KD och D den 9 mars 2022.  

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 19 januari 2022 och avslag på yrkande från S den 4 februari 2022. 

Marina Johansson (S) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S  
den 4 februari 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 19 januari 2022 med hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och D  
den 9 mars 2022.  

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (68) 
   
   

§ 247   
Yrkande från V och MP angående att bevilja extra ledsagning 
i samband med allmänna val  

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 189. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022.  
Yrkande från SD den 3 mars 2022.  
Yttrande från M, L, C, KD och D den 18 mars 2022.  
Yttrande från S den 23 mars 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 2 mars 2022 och avslag på 
yrkande från SD den 3 mars 2022. 

Marina Johansson (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 2 mars 2022 och 
yrkande från SD den 3 mars 2022 med hänvisning till yttrandet från S den 23 mars 2022. 

Jessica Blixt (D) och tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) yrkar avslag på 
yrkande från V och MP den 2 mars 2022 med hänvisning till yttrandet från  
M, L, C, KD och D den 18 mars 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Jessica 
Blixts och Nina Miskovskys yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 18 mars 2022.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (68) 
   
   

§ 248   
Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator 
och stråk 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 193. 

Handlingar 
Yrkande från S den 2 mars 2022.  
Yttrande från M, L, C, KD och D den 23 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (68) 
   
   

§ 249   
Yrkande från D angående information till Göteborgs Stads 
alla anställda med anledning av tystnadskulturen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handling 
Yrkande från D den 15 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (68) 
   
   

§ 250   
Yrkande från MP och V angående satsningar på fritidsgårdar 
och annan fritidsverksamhet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 15 mars 2022. 
Yttrande från S den 23 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (68) 
   
   

§ 251   
Yrkande från V och MP om att riva upp beslutet att begränsa 
EBO 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 15 mars 2022. 
Yrkande från S den 18 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (68) 
   
   

§ 252   
Yrkande från S angående inga besparingar för 
funktionsnedsatta barn och deras anhöriga 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Yrkande från S den 16 mars 2022. 
Yrkande från SD den 17 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (68) 
   
   

§ 253 1458/21 
Redovisning av uppdrag att ta fram gemensamt underlag för 
fortsatt genomförande av arbetsrehabiliteringens hemvist 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 mars 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (68) 
   
   

§ 254 1062/21 
Redovisning av uppdrag att utreda insatser som används i 
socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner 
sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (68) 
   
   

§ 255 1244/21 
Redovisning av uppdrag och analys gällande varför det finns 
osakliga löneskillnader inom arbetsvärderingsverktyget BAS 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (68) 
   
   

§ 256 1463/21 
Redovisning av uppdrag om att utreda förutsättningarna för 
deltagande i ”Plusstäder”   

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 37 till kommunstyrelsen och 
miljö- och klimatnämnden att utreda förutsättningarna för att Göteborg Stad tillsammans 
med näringslivet, akademi och andra intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ 
med ”Plusstäder”, antecknas och förklaras fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022. 
Yttrande från MP och V den 22 mars 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (68) 
   
   

§ 257 0845/21 
Redovisning av uppdrag om finansieringsmodell och möjlig 
placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-06-16 § 530 till stadsledningskontoret 
om finansieringsmodell och möjlig placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center, 
antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 194. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2022.  
Yrkande från SD den 4 mars 2022.  
Yrkande från D och S den 18 mars 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från D och S  
den 18 mars 2022. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från SD  
den 4 mars 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 4 mars 2022 och 
i andra hand bifall till yrkande från D och S den 18 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) och Axel Darvik (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
avslag på övriga yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Karin 
Pleijels och Axel Darviks yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar 
Karin Pleijels och Axel Darviks yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin 
Wannholts och Jonas Attenius yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (68) 
   
   

§ 257 0845/21 forts. 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Karin Pleijels och Axel Darviks yrkande 
och Nej för bifall till Martin Wannholts och Jonas Attenius yrkande.” 

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

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

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (68) 
   
   

§ 258 1859/17 
Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för 
redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det 
prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Fastighetsnämndens delrapportering avseende redovisning av planer som ekonomiskt 
väger upp prognosticerat underskott i Skeppsbroplanen, antecknas.  

2. Fastighetsnämnden ska i enlighet med gällande beslut för Skeppsbron 2020-11-12 § 2 
återkomma till kommunfullmäktige med slutlig redogörelse efter att Ekonomisk 
åtgärdsplan Älvstaden beslutats. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 148 och den 9 mars 2022, § 197. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2022.  
Yrkande från D den 4 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från V och MP den 18 mars 2022. 
Yttrande från SD den 3 mars 2022.  

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från V och MP den 18 mars 2022 samt avslag på yrkande från D  
den 4 mars 2022. 

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

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 4 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från V och MP och finner att Jonas Attenius och det egna yrkandet bifallits. Omröstning 
begärs. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (68) 
   
   

§ 258 1859/17 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Jonas Attenius och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Martin Wannholts yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (11). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (2). 

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (8). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och 
Jessica Blixt (D) röstar Nej (5). 

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 3 mars 2022.  

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (68) 
   
   

§ 259   
Yrkande från D angående principiella klargöranden och 
ställningstaganden för transporter över vatten till Göteborgs 
södra skärgård 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 202. 

Handlingar 
Yrkande från D den 9 mars 2022.  
Yttrande från V och MP den 17 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 23 mars 2022. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 9 mars 2022. 

Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från D  
den 9 mars 2022 med hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och S den 23 mars 2022. 

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

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

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

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (2). 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (68) 
   
   

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 17 mars 2022. 

Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 23 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (68) 
   
   

§ 260   
Yrkande från D och S angående extern granskning av 
kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens 
direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda yrkande från D och S angående extern 
granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i 
Göteborgs Stads tystnadskultur. Inom ramen för uppdraget ska en beredning också göras 
gällande en extern granskning av nämnders och bolags roll i Göteborgs Stads 
tystnadskultur. Beredningen ska även klargöra vad för tidsåtagande som krävs för att få 
bästa effekt av den föreslagna externa utredningen samt ekonomiska konsekvenser.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 203. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 9 mars 2022 
Yrkande från V och MP den 18 mars 2022. 
Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 23 mars 2022. 
Yttrande från SD den 8 mars 2022.  
Yttrande från Henrik Munck (-) den 9 mars 2022.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från D och S 
den 9 mars 2022. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på övriga yrkanden. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 18 mars 2022 och avslag 
på övriga yrkanden. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från 
M, L och C den 23 mars 2022. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på övriga 
yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna 
och Jörgen Fogelklous yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det 
egna och Jörgen Fogelklous yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden 
ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts 
och Jonas Attenius yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (68) 
   
   

§ 260 forts.  
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons och Jörgen Fogelklous 
yrkande och Nej för bifall till Martin Wannholts och Jonas Attenius yrkande.” 

Axel Darvik (L), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren 
Nina Miskovsky (M) 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 Axel Josefsons och 
Jörgen Fogelklous yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 mars 2022.  

Henrik Munck (-) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2022.  

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (68) 
   
   

§ 261   
Yrkande från V om att häva partnerstadsrelation med 
Shanghai  

Beslut 
Yrkandet från V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 205. 

Handlingar 
Yrkande från V den 2 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 11 mars 2022. 
Yttrande från MP den 8 mars 2022.  

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 2 mars 2022 och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 11 mars 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från V den 2 mars 2022 och 
tilläggsyrkande från SD den 11 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på tilläggsyrkande från SD den 11 mars 2022. 

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

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

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

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

Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 

Karin Pleijel (MP) avstår från att rösta (1). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (68) 
   
   

§ 261 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade fått röstat hade jag 
röstat för att häva partnerskapsrelationen med Shanghai med hänvisning till 
Kristdemokraternas yttrande från kommunstyrelsesammanträdet den 30 september 2020. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 mars 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (68) 
   
   

§ 262   
Yrkande från V och MP angående hemställan till 
socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till 
studieförbunden 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 207. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022.  
Yrkande från SD den 4 mars 2022.  
Yrkande från C den 18 mars 2022. 
Yttrande från M, L och KD den 22 mars 2022. 
Yttrande från S den 23 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 2 mars 2022 och yrkande från C den 18 mars 2022. 

Marina Johansson (S), Martin Wannholt (D) och Axel Josefson (M) yrkar avslag på 
samtliga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 mars 2022. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från C den 18 mars 2022. 

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina 
Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

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

Emmyly Bönfors (C) avstår från att rösta (1). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (68) 
   
   

§ 262 forts.   
Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från C 
och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina 
Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och Emmyly Bönfors (C) 
röstar Nej (4). 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 mars 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2022. 

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
Kommunstyrelsen har en skyldighet enligt 6:1 KL att utöva uppsiktplikt över nämnder, 
styrelse och juridiska personer som man utövar kontroll över. Kommunstyrelsen har 
härmed kännedom om att en nämnd brutit mot de regler, riktlinjer och policies som 
kommunen fastslagit. Detta borde föranleda en fördjupad granskning. Vi reserverar oss 
till förmån för eget yrkande. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (68) 
   
   

§ 263   
Yrkande från V och MP angående utredning av 
socialtjänstens insatser till barn och unga 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 208. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022. 
Yrkande från D den 18 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 mars 2022. 
Yttrande från S den 23 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 2 mars 2022 och avslag på yrkande från D den 18 mars 2022. 

Marina Johansson (S) och tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) yrkar avslag på 
samtliga yrkanden. 

Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 18 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Marina 
Johanssons och Nina Miskovskys yrkande om avslag bifallits. Omröstning begärs. 
Ordföranden antecknar Marina Johanssons och Nina Miskovskys yrkande som  
Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på 
återstående yrkanden och finner att Jessica Blixts och Jörgen Fogelklous yrkande om 
bifall till yrkandet från D antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (68) 
   
   

§ 263 forts. 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Marina Johanssons och Nina Miskovskys 
yrkande om avslag på yrkandet från D och Nej för bifall till Jessica Blixts och Jörgen 
Fogelklous yrkande om bifall till yrkandet från D.” 

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

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

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 22 mars 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (68) 
   
   

§ 264   
Yrkande från MP och V om att avsluta import av rysk 
fossilbränsle via Göteborgs hamn 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 16 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (68) 
   
   

§ 265 1296/21 
Motion av Bosse Parbring (MP), Gertrud Ingelman (V) och 
Stina Svensson (FI) om att avsluta flygfrämjande satsningar 
och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Bosse Parbring, Gertrud Ingelman och Stina Svensson väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2022. 
Yrkande från SD den 17 mars 2022. 
Yrkande från D den 18 mars 2022. 
Yrkande från MP och V den 18 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 mars 2022. 
Yttrande från S den 23 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 18 mars 2022 om att tillstyrka motionen. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från S  
den 23 mars 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 mars 2022 om att avstyrka 
motionen. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 18 mars 2022 om att avstyrka 
motionen. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (68) 
   
   

§ 265 1296/21 forts. 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 mars 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 64 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (68) 
   
   

§ 266 1297/21 
Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar 
och företag i Göteborg 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 6 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 februari 2022. 
Yttrande från S den 22 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (68) 
   
   

§ 267 1242/21 
Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina 
Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom 
Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt 
fossilnedrustningsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Gertrud Ingelman, Ulf Carlsson och Stina Svensson väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 210. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2022.  
Yrkande från D den 4 mars 2022.  
Yrkande från SD den 4 mars 2022.  
Yrkande från V och MP den 18 mars 2022. 
Yttrande från S den 22 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 18 mars 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 mars 2022 om att avstyrka 
motionen. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 4 mars 2022 om att avstyrka 
motionen. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar att motionen ska avstyrkas. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 65 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (68) 
   
   

§ 268 1534/21 
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Delrapport 
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter och Trafikverkets slutrapport 
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter (I2021/02082) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Infrastrukturdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022. 
Yttrande från SD den 17 mars 2022. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Infrastrukturdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (68) 
   
   

§ 269   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (68) 
   
   

§ 270 0011/22 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0031/22 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
• 0033/22 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-19 
• Yttrande från Henrik Munck (-) om kommunstyrelsens beslut angående 

flyktingmottagande 
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