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Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
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§ 329   
Information med anledning av den pågående situationen i 
Ukraina 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information. 

Gunilla Dörner Buskas lämnar en information under följande rubriker: 

• Boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 
- Förslag på förändrad lagstiftning 
- Stadens ansvar 
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§ 330   
Redovisning av ärende avseende tystnadskultur 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information. 

Helena Österlind, Catarina Lindstedt och Annika Andersson lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Bakgrund 
• Resultat kartläggning 

- Tystnadskultur i Göteborgs Stad 
- Primära orsaker till tystnadskulturer 

• Behov som framkommit i kartläggningen 
• Styrmiljö handlingsplan för att motverka tystnadskulturer 
• Handlingsplan med tre fokusområden för att motverka tystnadskultur 

- Fokusområde 1 
- Fokusområde 2 
- Fokusområde 3 

• Beredning av handlingsplan 

Tina Eide lämnar en avslutande information om stadens arbete med tystnadskultur. 
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§ 331   
Anmälan av jäv vid sammanträdet och val av justerare 

Beslut 
Daniel Bernmar (V) anmäler jäv under paragraf 338, Hemställan från Göteborgs Hamn 
AB om fusion av Platzer Syd Fastighets AB. 

Karin Pleijel (MP) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll under § 338. 
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§ 332 0281/22 
Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt 
miljöbalken  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken, i enlighet med 
nämndens bilaga 1, fastställs och gäller från och med den 1 januari 2023. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 94 
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§ 333 1542/21 
Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 april 2022. 
Återremissyrkande från D den 20 april 2022. 
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§ 334 0698/21 
Redovisning av uppdrag gällande kulturnämndens 
möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens 
verksamhetslokaler   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kulturnämndens hemställan om att tilldelas ansvar för skolkonst, konst förvärvad 
genom Per och Alma Olssons grundskolefond samt övrig lös stadsdelskonst och 
därtill hörande utökad budgetram om 2 mnkr hänskjuts till budgetberedning 2023.  

2. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden givet i budget 
2021, om att utreda möjligheterna att få det övergripande ansvaret för den konst som 
finns i kommunens verksamhetslokaler, antecknas och förklaras fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2022. 
Yrkande från V och MP den 22 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 22 april 2022. 

Axel Darvik (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Axel 
Darviks yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Darviks 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), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 
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§ 334 0698/21 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 95 
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§ 335 1412/21 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till 
personer som vårdar eller stödjer en närstående  

Beslut 
På förslag av Marina Johansson (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 mars 2022. 
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§ 336 0355/20 
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande 
program 2022-2026 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2022. 
Återremissyrkande från MP och V den 22 april 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 21 april 2022. 
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§ 337 0412/22 
Revidering av bolagsordning för Göteborgs Stads  
Parkerings AB   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Bolagsordning för Göteborgs Stads Parkerings AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 96 
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§ 338 0404/22 
Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Platzer 
Syd Fastighets AB   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Platzer Syd Fastighets AB med 
Göteborgs Hamn AB, tillstyrks. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 april 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 97 
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§ 339 0328/22 
Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 mars 2022. 
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§ 340 1649/20 
Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för 
alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av 
serveringstider 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 mars 2022. 
Yrkande från SD den 20 april 2022. 
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§ 341 0424/22 
Överenskommelse för förbättrade hållbara förbindelser 
mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2022. 
Yttrande från MP och V den 26 april 2022. 
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§ 342 0264/21 
Kompletterande uppföljning december 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kompletterande uppföljning december 2021, i enlighet med bilaga 1 till  
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns och överlämnas till  
kommunfullmäktige som ett led i uppsikten.  

2. Verksamhetsberättelse för Keillers Park, i enlighet med bilaga 2 till  
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.   

3. Förskolenämndens hemställan om att tilldelas 12 700 tkr från det kommuncentrala 
anslaget evakueringskostnader med mera för att täcka nämndens upparbetade 
investeringsrelaterade driftskostnader från september till och med december, 
godkänns.   

4. Grundskolenämndens hemställan om att tilldelas 27 000 tkr från det kommuncentrala 
anslaget evakueringskostnader med mera för att täcka nämndens upparbetade 
investeringsrelaterade driftskostnader från september till och med december, 
godkänns.  

5. Nedanstående uppdrag (a-p), givna i budget 2020, förklaras fullgjorda. 
a. Byggnadsnämndens uppdrag att ta exploatörsdriven detaljplaneprocess från 

nuvarande pilotprojekt till att ingå i nämndens ordinarie planprocess för de 
aktörer som vill använda arbetsformen, där nämnden finner så lämpligt.  

b. Byggnadsnämndens uppdrag att i samverkan med berörda nämnder, säkerställa 
utbyggnaden av kommunal service, grönområden och ytor för spontanidrott 
inom ramen för ordinarie planarbete.  

c. Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, genomföra ett pilotprojekt med stadsplan på en avgränsad del av 
Göteborg i ett led att öka effektiviteten och samordningen i hela byggprocessen. 

d. Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med övriga planerande nämnder, 
sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. Nämnderna ska 
även tydligt redovisa, när det finns en underskottsplan, hur andra detaljplaner 
som ger överskott väger upp. 

e. Göteborg & Co AB:s uppdrag att förverkliga och implementera 
kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.  

f. Göteborg Energi AB:s uppdrag att genom samverkan och innovativ teknik 
arbeta för effektivare laststyrning av el- och fjärrvärmenätet. 

g. Göteborg Energi AB:s uppdrag att möjliggöra nedläggning av 
Rosenlundsverket till senast 2045 och tills dess ska verket konvertera till 
biobränsle. 
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h. Göteborg Energi AB:s uppdrag att se till så att arbetet med Fossilfri fjärrvärme 
2030 genomförs och blir verklighet. 

i. Göteborg Energi AB:s uppdrag att tillsammans relevanta nämnder och styrelser, 
utreda vilka förutsättningar som krävs för att utbyggnaden av 
laddinfrastrukturen och ökningen av elbilar kan gynna elsystemet genom ny 
grön teknik såsom Vehicle-to-grid.  

j. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med 
prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med 
avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå. 

k. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att ta fram och föreslå mark, fastigheter och 
övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.  

l. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att underlätta så att cuper och 
evenemang kan genomföras och utvecklas i Göteborg. 

m. Kommunstyrelsens uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett lämpligt 
miljöledningssystem för stadens verksamheter samt påbörja implementering. 

n. Kommunstyrelsens uppdrag att tillsammans med stadens samtliga nämnder och 
styrelser, säkerställa att kommunens lokaler eller mark inte hyrs ut till aktörer 
som tillåter häleri eller annan kriminell verksamhet.  

o. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen 
vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i 
alla stadens verksamheter.  

p. Park- och naturnämndens uppdrag att samordna åtgärder för att möta Göteborgs 
råttproblem och ska tillsammans med berörda nämnder, fastighetsägare och 
näringsidkare arbeta fram en åtgärdsplan. 

 
6. Nedanstående uppdrag (a-ppp), givna i budget 2021, förklaras fullgjorda. 

a. Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med övriga planerande nämnder 
sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. När det finns en 
plan med underskott ska nämnderna redovisa hur andra detaljplaner som ger 
överskott väger upp den totala ekonomin.  

b. Förskolenämndens uppdrag att genomföra en översyn och strama upp stadens 
regler för enskild pedagogisk omsorg med ett tydligt barnrättsperspektiv.  

c. Förskolenämndens uppdrag att säkerställa att staden erbjuder ett skäligt 
erbjudande om plats i förskolan inom fyra månader.  

d. Förskolenämndens uppdrag att vidta insatser för att andelen barn i förskolan i 
utsatta områden ska öka.  

e. Förskolenämndens uppdrag att tillsammans med Lokalnämnden ta fram en 
strategi för att nå balans i lokalförsörjningen samt uppnå en organisation som 
möter behoven av platser.  

f. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att tillsammans med berörda bolag verka 
för att det är våldsutövaren som ska flytta från lägenheten och inte den 
brottsutsatta.  
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g. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att utreda möjligheten att avsätta ett antal 
lägenheter till bostadslösa, boende i andra hand eller inneboende, målgrupper 
som befinner sig långt från bostadsmarknaden.  

h. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser utarbeta riktlinjer och förslag på områden, för att utan detaljplan kunna 
gå direkt på bygglov inom Förvaltnings AB Framtidens mark.  

i. Grundskolenämndens uppdrag att fortsätta arbeta med handlingsplaner för god 
ekonomisk hushållning gällande utbildningsområdena på kort, mellan och lång 
sikt. 

j. Grundskolenämndens uppdrag att sträva efter en så hög grundersättning som 
möjligt, i relation till strukturbeloppet. 

k. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att aktivt arbeta med ägardirektivet för att 
säkerställa värde och nytta för ägaren.  

l. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att fortsatt genomföra försäljning av hela, 
eller delar av, bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen med 
beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag.  

m. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att säkerställa bolagskoncernens kassaflöde 
så att utdelning kan ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån. 

n. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att ta 
fram en koncernbudget som underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Koncernbudgeten ska särskilt beakta kopplingen mellan investeringsvolym och 
finansiering med givet lånetak.  

o. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen 
utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas och 
redovisa uppdraget innan sommaren 2021. 

p. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser ta fram och föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är 
strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.  

q. Higab AB:s uppdrag att se över möjligheterna till att energieffektivisera sina 
fastigheter. 

r. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att fortsätta genomföra 
stickprovskontroller i syfte att kvalitetssäkra att bidragen betalas ut på rätta 
grunder.  

s. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med att 
skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning, främst 
barn och unga, att delta i föreningslivet i Göteborg och på idrotts- och 
föreningsförvaltningens motionsanläggningar samt fortsätta att skapa bättre 
möjligheter för målgruppen att vara aktiv på sin fritid. 

t. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att arbeta för fler 
innovationsupphandlingar på miljö- och klimatområdet.  

u. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att bistå upphandlande enheter i 
Göteborgs Stad att i större utsträckning göra affärer med idéburen sektor. 
Reserverade upphandlingar ska öka.  
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v. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att förbättra möjligheterna för 
stadens beställare att göra klimatsmarta val i samband med sina inköp.  

w. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att implementera system som 
möjliggör en effektiv inköpsprocess där stadens totala inköpsvolym och kostnad 
minskar.  

x. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att skyndsamt informera 
kommunstyrelsen vid allvarliga brister inom inköp- och upphandlingsprocessen 
i staden samt vid behov föreslå åtgärdsplan. 

y. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att tillhandahålla utbildningar samt 
stödfunktioner för stadens förvaltningar och bolag. 

z. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att tillsammans med berörda 
nämnder och bolag påbörja förberedande åtgärder för inrättandet av staden-
gemensam avtalsdatabas och leverantörsdatabas.  

å. Kommunstyrelsens uppdrag att etablera en närvaro i Stockholm för att stärka 
stadens intressebevakning.  

ä. Kommunstyrelsens uppdrag att fortsätta arbetet med att avskaffa kvarstående 
enkelt avhjälpta hinder, och fortsätta öka tillgängligheten och delaktigheten i 
samhället.  

ö. Kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en ny resursfördelningsmodell anpassad 
för facknämndsorganisationen med fyra socialnämnder.  

aa. Kommunstyrelsens uppdrag att i samverkan med Polisen identifiera och föreslå 
områden för LOV3-ansökningar.  

bb. Kommunstyrelsens uppdrag att tillsammans med nämnder och styrelser ta fram 
en stadenövergripande krishanteringsplan. Planen ska implementeras i alla 
nämnder och styrelser. 

cc. Kretslopp och vattennämndens uppdrag att tillsammans med fastighetsnämnden 
och byggnadsnämnden säkerställa att arbetet med en ny kretsloppspark i södra 
Göteborg påskyndas.  

dd. Kretslopp och vattennämndens uppdrag att fortsätta samarbeta med andra 
kommuner för att säkra alternativa råvattentäkter.  

ee. Kulturnämndens uppdrag att se över avgifter för skolbibliotek gällande de 
folkbibliotek som används som skolbibliotek av de fristående skolorna.  

ff. Lokalnämndens uppdrag att, tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden, 
ombesörja att de lokaler som hyrs av föreningar införlivas i den antagna 
hyresmodellen för kultur- och föreningslivet.  

gg. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att arbeta för att Göteborg ska bli en av 
EU:s 100 klimatneutrala städer inom ramen för Horizon Europé. 

hh. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att fortsatt arbeta utefter en dialogbaserad 
tillstånds- och tillsynshandläggning samt fortsätta arbetet med att implementera 
efterdebitering.  
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ii. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen 
påbörja implementering av det nya miljö- och klimatprogrammet, så att 
kommunens miljö- och klimatarbete är i linje med de mål som återfinns i bland 
annat Parisavtalet.  

jj. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen 
vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i 
alla stadens verksamheter.  

kk. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att inrätta en 
entreprenörskaps- och företagandegrupp med syftet att möta stadens invånare på 
befintliga och nya mötesplatser.  

ll. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att tillsammans med 
socialnämnd Nordost inleda ett försök med att personer som har 
försörjningsstöd och studerar SFI skrivs in på stadens kompetenscentra. 

mm. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att tillse att andelen 
av vuxenutbildningen och SFI:n som utförs i egenregi inte överstiger 25 procent 
av budgeten för vuxenutbildningen. 

nn. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att tydliggöra 
entreprenörskap och företagande som en väg till egenförsörjning. Samarbetet på 
de arenor där aktörer från idéburen sektor ska fördjupas, liksom samarbetet med 
Business Region Göteborg AB. 

oo. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag utifrån programmet 
för full tillgänglighet i samverkan med berörda nämnder presentera förslag på 
åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för personer med funktionshinder.  

pp. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att utveckla användandet av digitalisering 
och välfärdsteknik i syfte att förbättra verksamheten och underlätta för personer 
med funktionsnedsättningar.  

qq. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att genomföra en översyn av den 
kommunala dagliga verksamheten med syfte förbättra och utveckla 
verksamheten.  

rr. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att stärka samverkan med 
fastighetsnämnden för öka tillgången till bostäder med särskild service. 

ss. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att ta fram förslag till värdighetsgarantier 
för nämndens verksamheter. 

tt. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att tillsammans med övriga socialnämnder 
göra en genomlysning av hur rutinerna kring Lex Sarah anmälningarna ser ut 
och hur de efterlevs.  

uu. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att uppmärksamma barns situation inom 
verksamhetsområdet, både vad gäller barn med olika funktionsnedsättningar 
och barn till vuxna med funktionsnedsättning som ansöker om stöd och service 
för att säkerställa barnperspektivet.  
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vv. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för människor med 
funktionsnedsättning och ta fram förslag på hur det sociala innehållet kan 
förstärkas, förklaras fullgjort.  

ww. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag att fortsätta förvalta och 
utveckla kommunens digitala servicetjänster.  

xx. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag att fortsätta rikta 
upplysande insatser om demokrati och rösträtt till stadens medborgare.  

yy. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag att ta över förvaltning 
och utveckling av stadens medborgarkontor. Kontoren ska hjälpa stadens 
medborgare med att besvara frågor och ge service för den som önskar kontakt 
med kommunen.  

zz. Nämnder och styrelsers uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för 
att säkerställa vallokaler.  

åå. Socialnämnden Centrums uppdrag att utreda och ta fram förslag på en modell 
och investeringskalkyl för insatser mot unga i riskzon. 

ää. Socialnämndernas uppdrag att fortsätta arbeta med modellen Trygg i Göteborg.  
öö. Socialnämndernas uppdrag att stärka insatserna riktade mot barn och unga som 

vistas i våldsbejakande extremistiska miljöer. 
aaa. Socialnämndernas uppdrag att stärka samverkan med civilsamhället. 
bbb. Socialnämndernas uppdrag att stärka samverkan mellan SSPF.  
ccc. Socialnämndernas uppdrag att säkerställa att insatser bygger på beprövade 

metoder och arbetssätt.  
ddd. Socialnämndernas uppdrag att säkra stadens tillgång till jour- och familjehem 

samt utveckla uppföljningen av verksamheten. 
eee. Socialnämndernas uppdrag att ta fram en gemensam handläggningsprocess för 

att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat 
klientarbete. 

fff. Socialnämndernas uppdrag att ta fram ett gemensamt bedömningsinstrument 
vid handläggning av ekonomiskt bistånd.  

ggg. Socialnämndernas uppdrag att utföra hembesök till hushåll med 
försörjningsstöd, förklaras fullgjort.  

hhh. Socialnämndernas uppdrag att utreda hur en motprestation på heltidsaktivering, 
inom 10 dagar, kan införas.  

iii. Socialnämndernas uppdrag att fortsatt säkerställa kompetens kring särskilt 
sårbara gruppers risker för våldsutsatthet.  

jjj. Socialnämndernas uppdrag att fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära 
relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt 
arbetet med våldsutövare.  

kkk. Socialnämndernas uppdrag att öka förekomsten av samordnade individuella 
planer.  

lll. Trafiknämndens uppdrag att föra dialog med regionen om ett möjligt tågstopp i 
Säve.  
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mmm. Trafiknämndens uppdrag att föreslå fler ombildningar av lämpliga gator 
till gågator, gångfartsområden eller sommargågator. 

nnn. Trafiknämndens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag 
arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka. 

ooo. Trafiknämndens uppdrag att säkerställa åtgärder för att förbättra flöden för 
cykel i de centrala delarna av cykelnätverket.  

ppp. Utbildningsnämndens uppdrag att förstärka det kompensatoriska uppdraget.  
 

7. Nedanstående uppdrag (a-ll), givna utanför budget förklaras fullgjorda. 
a. Grundskolenämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-02-21 § 19, 

att genomföra en försöksverksamhet med lärarassistenter på ett antal skolor i 
Göteborgs Stad. 

b. Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads 
Parkerings AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-06-11 § 26, att 
underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt resande. Det 
innefattar till exempel goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda 
och parkera cyklar och lastcyklar. 

c. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-09-12 § 22 punkt 
3, att förbättra trafiksäkerheten på Saltholmsgatan med mera. 

d. Business Region Göteborg AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2019-12-10 § 19, att intensifiera arbetet med Gothenburg Climate Partnership 
för att inkludera fler företag. 

e. Business Region Göteborg AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2019-12-10 § 19, att i samverkan med miljö- och klimatnämnden och akademin 
formulera och följa upp kvantifierbara åtaganden som kraftigt och skyndsamt 
ökar klimatnyttan. 

f. Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 
2020-02-20 § 11, att återkomma till kommunstyrelsen för ny hantering av 
frågan om kalkylen på 55–70 miljoner kronor inte skulle hålla gällande 
temporär hall i Frihamnen. 

g. Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 
2020-02-20 § 11, att hitta lämplig aktör för byggnation av en temporär hall på 
Frihamnen. 

h. Göteborgs Stads Parkerings AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2020-03-19 § 8, att tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser 
samordna arbetet med laddinfrastruktur, ansvara för strategisk utveckling av 
laddinfrastruktur för stadens verksamheters fordon och fastställa en 
rekommenderad avskrivningstid för stadens verksamheters laddinfrastruktur. 

i. Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 
2020-06-16 § 10, punkt 4, att ihop med övriga de anser berörda komma till ett 
kommunstyrelsesammanträde i höst, i koppling till när genomförandestudien är 
aktuell, för att uppdatera kommunstyrelsen hur arbetet med utbyggnad av 
halvön fortskrider. 
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j. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 
§ 12, punkt 1, att under 2020 påbörja ett projekt där målet är mer än en 
halvering av koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv. 

k. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 19, punkt 
1, att ihop med byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, 
fastighetsnämnden, Framtidenkoncernen samt andra berörda nämnder och bolag 
att strategiskt samordna det praktiska arbetet med cykelrelaterade frågor med 
utgångspunkt i ”Cykelprogram för en nära storstad”. 

l. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 19, punkt 
2, att under genomförandet av cykelprogrammet också ta hänsyn till olika typer 
av cyklar och cykelrelaterade innovationer inom mobilitet och mikromobilitet. 

m. Fastighetsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 22, 
punkt 3, att inventera kommunal mark som lämpar sig för odling och redovisa 
hur befintliga arrendeavtal på jordbruksmark ser ut avseende hyresnivåer och 
avtalslängder för att underlätta för lokala lantbrukare. 

n. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-08-20  
§ 16, att på lämpligt sätt förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 
1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg. 

o. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-08-20 § 8, att, 
inom given budgetram, verka för utveckling mot fler sommargågator i samråd 
och samverkan med näringsliv och boende i berörda områden. 

p. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 7, punkt 
2, att skyndsamt förstärka arbetet mot våld i nära relationer inom områdena barn 
och unga, vuxna och funktionshinder. Uppdraget övergår till socialnämnderna 
vid årsskiftet.  

q. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 7, punkt 
3, att tillsammans med de blivande fyra socialnämnderna samt nämnden för 
funktionsstöd förbereda genomförandet av kompetenshöjande insatser för 
personal inom socialtjänstens och funktionshinderområdets verksamheter 
gällande våld i nära relationer. Uppdraget övergår till socialnämnderna vid 
årsskiftet. 

r. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 16, punkt 
2, att besvara Trafikverkets förfrågan i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut samt avseende de specifika frågor som framkommer i trafikkontorets 
tjänsteutlåtande.  

s. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 16, punkt 
3, att ges tillfälligt mandat att reducera avgift för upplåtelse av offentlig plats 
helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av järnväg i enlighet 
med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

t. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 
26, punkt 3, att föreslå revideringar på ägardirektivet för Göteborgs Stadsteater 
AB med avseende på överföring av Stora Teatern. 
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u. Kulturnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 26, punkt 
6, att beräkna de kostnader/intäkter som kan härledas till Stora Teaterns 
verksamhet inom kulturnämndens budget.  

v. Kommunstyrelsens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 18 
punkt 8, att tillsammans med berörda nämnder tillvarata goda arbetssätt och 
rutiner från ”Skrota skräpet” i det ordinarie arbetet.  

w. Socialnämnd Sydvästs uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 29, 
punkt 1, att driva vidare Fritidsbanken i Västra Frölunda.  

x. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-01-28 § 22, att i 
samarbete med idrotts- och föreningsnämnden skyndsamt förstärka det 
uppsökande arbetet gentemot barn och ungdomar genom samverkan med 
föreningslivet. 

y. Göteborgs Stads Leasing AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2021-03-25 §18 punkt 9, att tillsammans med berörda nämnder tillvarata 
erfarenheter från arbetet med ”Cirkulära Göteborg” inom strategin ”Vi driver på 
utvecklingen av cirkulär ekonomi”.  

z. Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-03-25 
§ 18, punkt 2, att följa upp Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021-2030 i enlighet med vad som framgår i programmet.  

å. Business Region Göteborg AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige  
2021-03-25 §20, punkt 3, att förstärka företagslotsen för att hjälpa Göteborgs 
näringsliv ut ur krisen.  

ä. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-04-22 § 26,  
punkt 2, att säkerställa att trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och 
cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker 
passage. 

ö. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2021-06-10 § 16, punkt 11, att tillföras 3 mnkr för att inom 
Göteborgs Stads ordinarie informationskampanj gällande Covid-19 genomföra 
flerspråkiga och mer omfattande informationsinsatser angående vaccination mot 
Covid-19 riktad till grupper som bedöms ha låg vaccinationsgrad, i samverkan 
med Västra Götalandsregionen, Förvaltnings AB Framtiden, socialnämnderna 
och relevanta aktörer i civilsamhället. 

aa. Samtliga förvaltande bostadsbolag och Göteborgslokalers uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2021-06-10 § 16, punkt 3, att ta fram förslag på hur fler 
lokaler för ideella, kulturella och kommersiella ändamål kan skapas i 
kommunala bestånd genom förändrad funktion för ytor i gatuplan, tillbyggnader 
eller annan lösning. Ett särskilt fokus ska ligga på att förbättra lokalstrukturen i 
särskilt utsatta och utsatta områden. Finansiering sker inom bolagskoncernen.  

bb. Kommunstyrelsens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 16, 
punkt 3, att i samverkan med berörda nämnder, bolag, fastighetsägare och 
Citysamverkan, förstärka tryggheten på stadens torg genom utökad bevakning 
och andra relevanta åtgärder. 
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cc. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 9  
punkt 3, att söka utökad samlokalisering av och ökat samarbete mellan 
socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkan med Polismyndigheten.  

dd. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 9,  
punkt 4, att i samverkan med grundskolan och Polismyndigheten genomföra 
dialogmöten med och andra insatser riktade till föräldrar i syfte att stärka deras 
kunskaper om den organiserade brottslighetens utnyttjande och rekrytering av 
unga. Dialogmöten och andra insatser ska genomföras i områden som bedöms 
vara i behov av insatsen. 

ee. Socialnämnderna Nordost, Sydväst och Centrums uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2021-06-10 § 9, punkt 1, att planera och implementera 
modellen ”Insluss” enligt pilotprojekt från Socialnämnden Hisingen.  

ff. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 9, punkt 
5, att ytterligare utöka insatser inom ramen för Trygg i-modellen.  

gg. Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-08-26 
§ 10, punkt 1, att i kommande förslag till stadens nya miljö- och klimatprogram 
inkludera ett långsiktigt mål om att andelen ekologiska livsmedel inom 
Göteborgs Stad ska öka under förutsättning att det går att motivera utifrån 
miljö-, klimat-, djurskydds- och kostnadshänsyn.  

hh. Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-08-26 
§ 24, punkt 1, att i samband med utvecklingen av indikatorer till miljö-och 
klimatprogrammet säkerställa att miljö- och klimatprogrammet stödjer en 
inriktning för ökad lokal livsmedelsförsörjning med tillhörande mål.  

ii. Kommunstyrelsens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-08-26 § 29, 
punkt 5, att genomföra diskussion med Västtrafik om pris och genomförande av 
tillköpet gällande sommarlovskort i kollektivtrafiken till sommaren 2021.  

jj. Förvaltnings AB Framtiden tillsammans med övriga dotterbolags uppdrag, givet 
av kommunfullmäktige 2021-10-28 § 3, punkt 5, att arbeta för att ett 
dotterbolag får ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av Biskopsgården 
respektive Frölunda så länge det är risk att det klassas som särskilt utsatt 
område.  

kk. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag, givet av 
kommunfullmäktige 2021-11-25 § 33, att betala ut ett föreningsbidrag för år 
2021 om 650 000 kronor till Göteborgs Närradioförening. Pengarna tas av redan 
fördelade medel inom nämndens ram.  

ll. Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-12-09 
§ 28, punkt 2, att i sitt arbete med att inrätta ett lokalt klimatråd utgå från det 
ramverk som finns beskrivet i yrkandet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 275. 
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§ 342 0264/21 forts. 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2022. 
Yttrande från SD den 4 april 2022. 
Yttrande från MP och V den 26 april 2022. 
Yttrande från S den 27 april 2022. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 april 2022. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 26 april 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 98 
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§ 343 1324/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram en ny uppdaterad rapport 
om HBTQ-personers livsvillkor  

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från M, L, C, S och D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera rapporten HBTQ-personers 
livsvillkor, baserat på otrygghet och diskriminering, för att få ett tydligare och mer precist 
underlag inför framtagandet av en ny HBTQ plan. Rapporten ska ge ett detaljerat 
underlag över vilka grupper som är särskilt utsatta samt särskilt otrygga platser. Fokus 
ska vara på frågor där det finns kommunal rådighet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 276. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2022. 
Återremissyrkande från M, L, C, S och D särskilt yttrande KD den 27 april 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 22 april 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 1 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V den 22 april 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 11 april 2022. 

Jessica Blixt (D) och Axel Darvik (L) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från M, L, C, S och D den 27 april 2022. Vidare yrkar Axel Darvik (L) avslag på övriga 
yrkanden. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (68) 
   
   

§ 344 0318/22 
Antagande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 
mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna 
Heden och Lorensberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad den 22 juni 2021 och reviderad  
den 14 december 2021, antas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 277. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2022. 
Yrkande från D den 26 april 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 29 mars 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 26 april 2022. 

Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 29 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Martin Wannholts yrkande och finner att Karin 
Pleijels m.fl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (68) 
   
   

§ 344 0318/22 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag 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 SD och finner att det avslagits. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 99 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (68) 
   
   

§ 345 0727/21 
Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga 
avhysningar   

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 281. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 mars 2022. 
Yrkande från V och MP den 1 april 2022. 
Yrkande från SD den 1 april 2022. 
Yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 22 april 2022. 
Tilläggsyrkande från S den 22 april 2022. 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (68) 
   
   

§ 346 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 4 maj 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 282. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022. 
Yrkande från S och D den 18 mars 2022. 
Yrkande från SD den 22 april 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (68) 
   
   

§ 347 0617/21 
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025 

Beslut 
Enligt yrkande från S, D, M, L, C, V och MP: 

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret som får i uppdrag att komplettera 
ärendet med: 

a) En analys över stadens digitaliseringsplan utifrån ett dataskydds- och 
informationssäkerhetsperspektiv. 

b) Förslag på stadengemensamma åtgärder som syftar till att skapa en likvärdig och god 
förmåga att arbeta systematiskt med dataskydd och informationssäkerhet. 

c) Förslag på hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 228 och den 6 april 2022, § 285. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2022. 
Återremissyrkande från S, D, M, L, C, V och MP särskilt yttrande KD den 22 april 2022. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (68) 
   
   

§ 348 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 Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 231 och den 6 april 2022, § 288. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2022. 
Återremissyrkande från D den 22 april 2022. 
Återremissyrkande från MP och V den 21 april 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (68) 
   
   

§ 349 0905/21 
Översyn av reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd 

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från M, L, C, V, MP, S och D: 

Stadsledningskontorets förslag till reglementen skickas på remiss till Göteborgs Stads 
HBTQ-råd, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt 
Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska minoriteten för inhämtande av 
synpunkter. Synpunkterna ska redovisas i oktober 2022.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 232 och den 6 april 2022, § 289. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2021, reviderat  
den 4 februari 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 
Återremissyrkande från M, L, C, V, MP, S och D särskilt yttrande KD den 22 april 2022. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (68) 
   
   

§ 350   
Yrkande från S angående inga besparingar för 
funktionsnedsatta barn och deras anhöriga 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 252 och den 6 april 2022, § 300. 

Handlingar 
Yrkande från S den 16 mars 2022.  
Yrkande från SD den 17 mars 2022.  
Yttrande från M, L, C och KD den 4 april 2022. 
Yttrande från D den 4 april 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (68) 
   
   

§ 351   
Yrkande från V och MP om bostad som rättighet och att 
förändra socialtjänstens arbete med hemlöshet 

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en muntlig 
redovisning om: 

a) I vilken grad, befintliga rutiner med boendecoachning fungerar och hjälper hemlösa 
invånare till eget boende i och utanför Göteborg.  

b) Hur våldsutsatta kvinnor med barn kan få tillgång till bostad i närområdet, där 
kvinnojourer inte är nödvändigt, alternativt att våldsutövaren erbjuds annan bostad.  

c) Hur alla som befinner sig i hemlöshet i första hand skall kunna erbjudas boende eller 
bostad. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D den 27 april 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att i samverkan med övriga socialnämnder utvärdera 
modellen Bostad först med en utvärdering utifrån ett brukarperspektiv. Uppdraget skall 
inkludera en översyn av hur Göteborgs Stad följer Socialstyrelsens förslag för att öka 
antalet inskrivningar och följsamheten till Bostad först. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 302. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 29 mars 2022. 
Yrkande från SD den 31 mars 2022. 
Yrkande från D den 27 april 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 20 april 2022. 
Yttrande från S den 26 april 2022. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (68) 
   
   

§ 351 forts.   
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 29 mars 2022 och avslag 
på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 31 mars 2022 
och i andra hand bifall till yrkande från D den 27 april 2022. 

Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från D  
den 27 april 2022. 

Marina Johansson (S) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 20 april 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
KF Handling 2022 nr 100 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (68) 
   
   

§ 352 1109/20   
Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 20 att ta fram en 
stadenövergripande barnrättsplan antecknas och förklaras fullgjort.  

2. Göteborgs Stads barnrättsplan 2022–2024, i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Tidigare behandling 
Återremitterat i kommunfullmäktige den 24 mars 2022, § 13 och bordlagt  
den 6 april 2022, § 303. 

Handlingar 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 mars 2022, § 13 med tillhörande 
handlingar. 
Yrkande från S och D den 22 april 2022. 
Återremissyrkande från MP och V den 21 april 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 21 april 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från 
MP och V den 21 april 2022 och i andra hand bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Axel Darvik (L) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på övriga 
yrkanden. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D den 22 april 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 21 april 2022. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (68) 
   
   

§ 352 1109/20 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från MP och V.” 

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 Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på Axel Darviks och 
det egna yrkandet om bifall till stadsledningskontorets förslag och Jessica Blixts yrkande 
och finner att Axel Darviks och det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Darviks och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Jessica Blixts 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). 

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

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 101 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (68) 
   
   

§ 353   
Yrkande från MP och V om att avbryta pågående planarbete 
för fler skjutbanor i Delsjöområdet 

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

Yrkandet från MP och V avslås.  

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, D och S den 27 april 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen, tillsammans med fastighetsnämnden och eventuellt ytterligare 
berörda aktörer, får i uppdrag, att vid behov hantera och hjälpa den Svenska 
Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning i området med ny lokalisering för sin 
verksamhet. Detta ska ske i dialog med Brukshundsklubben.  

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda och redovisa hur nämnden ur 
markägarrollen kan bidra till att åtgärder genomförs vid de befintliga skjutbanorna så 
att bullerstörning från verksamheten minskar. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 304. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 30 mars 2022. 
Yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 27 april 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 30 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C, D och S den 27 april 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 27 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 102 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (68) 
   
   

§ 354   
Yrkande från D angående att politiker ska ha möjlighet att 
direkt kontakta tjänstemän för att få information 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Yrkande från D den 20 april 2022. 
Yttrande från SD den 25 april 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (68) 
   
   

§ 355   
Yrkande från V och MP angående att slopa konsertavgiften 
på Liseberg 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 20 april 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 26 april 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (68) 
   
   

§ 356   
Yrkande från S om att bevara den svenska modellen och 
förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs 
arbetsmarknad  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Yrkande från S den 20 april 2022. 
Yrkande från SD den 21 april 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (68) 
   
   

§ 357   
Yrkande från D angående parkeringsplatser vid 
fritidsanläggningar och naturområden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handling 
Yrkande från D den 20 april 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (68) 
   
   

§ 358 1060/21, 1198/21, 1199/21, 0116/22, 
1200/21, 1093/21 
Samlad redovisning av uppdrag för att motverka 
tystnadskultur och remittering av handlingsplan 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2022. 
Yrkande från SD den 21 april 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (68) 
   
   

§ 359 0420/22 
Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård 
i annan kommun för 2022 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Ersättningsnivåerna i enlighet med VästKoms rekommendation för 2022, med 441 kronor 
per timma för hemtjänst och 744 kronor per timma för hemsjukvård, fastställs. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Västkom 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Nämnden för funktionsstöd 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (68) 
   
   

§ 360 0426/22 
Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsen överlåter tillsvidare beslutanderätt till stadsdirektören, i enlighet 
med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Beslut som fattas med stöd 
av sådan delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.  

2. Kommunstyrelsen medger tillsvidare att stadsdirektören i sin tur uppdrar åt annan 
anställd inom staden att besluta i stadsdirektörens ställe genom vidaredelegation. 
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till stadsdirektören, som i 
sin tur anmäler beslutet till kommunstyrelsen. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsdirektören 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (68) 
   
   

§ 361 0009/22 
Bokslutsberedning avseende 2021 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 305. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (68) 
   
   

§ 362 1636/20 
Redovisning av uppdrag gällande de kompensatoriska 
åtgärderna i rutinen för nödbistånd till boende  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från D: 

1. Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag 2020-12-09 § 1048 till 
stadsledningskontoret om att återkomma med en redovisning av de kompensatoriska 
åtgärderna i rutinen för nödbistånd till boende under kommande år, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
muntlig redovisning om: 
a) I vilken grad, befintliga rutiner med boendecoachning fungerar och hjälper 

hemlösa invånare till eget boende i och utanför Göteborg. 
b) Vilka kontrollfunktioner som används för att undvika missbruk av nuvarande 

system. 
c) Hur våldsutsatta kvinnor med barn, kan få tillgång till bostad i närområdet, 

alternativt att våldsutövaren erbjuds annan bostad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 306. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2022. 
Återremissyrkande från V och MP den 1 april 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 1 april 2022. 
Tilläggsyrkande från D den 27 april 2022. 
Yttrande från S den 5 april 2022. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (68) 
   
   

§ 362 1636/20 forts. 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från V och MP den 1 april 2022 och avslag på övriga yrkanden. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 1 april 2022 och tilläggsyrkande från D den 27 april 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D den 27 april 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
D den 27 april 2022 samt avslag på yrkande från V och MP den 1 april 2022. 

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (68) 
   
   

§ 363 1363/21 
Redovisning av uppdrag om socialtjänstens insatser i 
hedersrelaterade ärenden och samverkan med kvinnojourer 
samt placering i SiS-hem 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från  
S, MP, V, M, L, C och D: 

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-10-27 § 825, att redovisa vilken typ 
av insatser som vidtas av socialtjänsten vid aktualiseringar gällande tvångsgifte och 
övriga hedersrelaterade ärenden, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt 
socialtjänsten samverkar med tjej- och kvinnojourer i dessa fall, antecknas och 
förklaras fullgjort.  

2. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2022-01-26 § 54, att utreda om 
Göteborgs Stad placerar unga personer som utsatts för hedersvåld på SiS 
ungdomshem samt hur staden arbetar för att säkerställa att dessa personers identitet 
och gömställe inte röjs, antecknas och förklaras fullgjort. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att muntligen redovisa för kommunstyrelsen hur 
staden arbetar för att säkerställa att inte röja identiteten för personer som utsätts för 
hedersvåld med placering i skyddade boenden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 307. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 6 april 2022. 
Tilläggsyrkande från S, MP, V, M, L, C och D särskilt yttrande KD den 22 april 2022. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från S, MP, V, M, L, C och D den 22 april 2022. Vidare yrkar Marina 
Johansson (S) avslag på tilläggsyrkande från SD den 6 april 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 6 april 2022 och tilläggsyrkande från S, MP, V, M, L, C och D  
den 22 april 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (68) 
   
   

§ 363 1363/21 forts. 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från  
S, MP, V, M, L, C och D. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och nej för bifall till tilläggsyrkandet  
från SD.” 

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). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstår från att rösta (2). 

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (68) 
   
   

§ 364 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 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag 2021-09-01 § 634 till 
stadsledningskontoret att i samverkan med de fyra socialnämnderna, grundskolenämnden, 
polisen och Statens institutionsstyrelse (SiS) utreda metoder, åtgärder och insatser som 
används i stadens arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i 
gängkriminella sammanhang, vilka brister och förbättringsområden som finns, samt hur 
sådana brister kan förhindras i framtiden, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas samt förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 254 och den 6 april 2022, § 312. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2022.  
Yrkande från SD den 18 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022.  
Återremissyrkande från S den 1 april 2022. 
Yttrande från D den 4 april 2022. 
Yttrande från MP och V den 27 april 2022. 

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

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från S  
den 1 april 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från S den 1 april 2022 och i andra hand bifall till yrkande från SD den 18 mars 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med hänvisning till 
yttrandet från D den 4 april 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och avslag på övriga yrkanden. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (68) 
   
   

§ 364 1062/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på bifall respektive avslag på 
återremissyrkandet från S och finner att det avslagits. 

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

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

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

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

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och Jonas 
Attenius (S) avstår från att rösta (5). 

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 april 2022. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 27 april 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (68) 
   
   

§ 365   
Reviderat yrkande från V, MP och S angående åtgärder för 
minskad trängsel för resenärer i kollektivtrafiken 

Beslut 
Yrkandet från V, MP och S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 316. 

Handling 
Yrkande från V, MP och S den 5 april 2022 (reviderat). 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från 
V, MP och S den 5 april 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på 
yrkande från V, MP och S den 5 april 2022. 

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

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

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

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (68) 
   
   

§ 366   
Yrkande från D angående hantering av utökat uppdrag för 
nämnden för demokrati och medborgarservice 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att yrkandet från D återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 april 2022, § 317. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 mars 2022. 
Yttrande från S den 5 april 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) anmäler att yrkandet från D den 30 mars 2022 återtas. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Demokraterna har lagt ett 
yrkande som adresserar samma fråga direkt i Nämnden för demokrati och 
medborgarservice varför yrkandet i Kommunstyrelsen återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (68) 
   
   

§ 367   
Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor i stället för Sophia Nilsson (MP) som 
valts till ledamot 

Beslut 
Till ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Sophia Nilsson (MP) 
för tiden till och med den 31 december 2022 utses Elias Ytterbrink (MP). 

Protokollsutdrag skickas till 
Elias Ytterbrink 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (68) 
   
   

§ 368 1352/21 
Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) 
om fler HVB-hem i kommunal regi 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2022. 
Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD den 27 april 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (68) 
   
   

§ 369 1502/21 
Remiss från Socialdepartementet - Från delar till helhet - En 
reform för samordnande, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över delbetänkandet Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet  
(SOU 2021:93), i enlighet med bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 april 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 26 april 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 26 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Socialdepartementet 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Nämnden för funktionsstöd 
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (68) 
   
   

§ 370 0206/22 
Remiss från Justitiedepartementet - Förbättrade åtgärder när 
barn misstänks för brott (SOU 2022:1)  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), i 
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Justitiedepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 mars 2022. 
Yrkande från SD den 21 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 21 april 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 21 april 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel 
Bernmars yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars 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 Nina Miskovsky (M) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (68) 
   
   

§ 370 0206/22 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Justitiedepartementet 
Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Nordost 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (68) 
   
   

§ 371 0347/22 
Remisser från Trafikverket samt avsiktsförklaring om 
samverkan för ny järnväg Göteborg – Borås 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Yttrande över Trafikverkets remiss avseende granskning inför tillåtlighetsprövning av 
ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, samt Trafikverkets remiss inför 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås, en del av nya stambanor, i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Trafikverket.  

2. Avsiktsförklaring om samverkan, Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, i 
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att för Göteborgs Stad underteckna 
avsiktsförklaringen samt bemyndigas att godkänna justeringar av redaktionell 
karaktär. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 april 2022. 
Yttrande från SD den 20 april 2022 
Yttrande från D den 26 april 2022. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 april 2022. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Trafikverket 
Trafikverket 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (68) 
   
   

§ 372 0397/22 
Trafikverket - Järnvägsplan Brunnsbo Station, underrättelse 
om granskning av plan 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande gällande granskning av järnvägsplan för anläggning av Bohusbanan, delen 
Brunnsbo station i Göteborgs Stad, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Trafikverket. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Trafikverket 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (68) 
   
   

§ 373 1356/21 
Redovisning av uppdrag om Göteborgsförslag [9463] 
gällande sommaraktivitetskort för ungdomar  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 4 maj 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (68) 
   
   

§ 374   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (68) 
   
   

§ 375   
Anmälningsärenden  

Beslut 
Antecknas. 

 
• Kommunstyrelsens Arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 
• 0533/22 - Skrivelse från Länsstyrelsen - Kommunfördelning av boendeplatser för 

skyddsbehövande från Ukraina  
• 0067/22 - Stadsrevisionens årliga granskningar - Kommunstyrelsen Granskningsplan 

för 2022, 2022-04-19 
• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0031/22 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
• 0013/22 - Lista över delegationsbeslut – Stadsledningskontoret 
• 0033/22 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning - mars 2022 
• 0017/22 - Levande historias verksamhetsberättelse 2021 
• 0484/22 - Protokoll från råd, referensgrupper och styrgrupper till kommunstyrelsen 
• 0443/20 - Dom från Svea hovrätt P 1184-21 Detaljplan Olof Asklund 
• 0067/22 - Stadsrevisionens årliga granskningar - Göteborgs Stad  – granskning av 

räkenskaper och bokslut 2021, 2022-04-05  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 9) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (68) 
   
   

§ 376 1273/21 
Anmälningsärende - Årsrapport Västsvenska paketet 2021 

Beslut 
Antecknas. 

Handlingar 
Västsvenska paketet - Beslutsunderlag för årsrapport 2021. 
Yttrande från D den 26 april 2022. 
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