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Tid: 9:30–11:30  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 83-125 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S) via Teams,  
Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D) via Teams, Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M) via Teams, Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt 
(D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), §§ 85-125 

Tjänstgörande ersättare 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), §§ 83-84 

Övriga ersättare 
Nina Miskovsky (M) via Teams, Jenny Broman (V), Elisabet Lann (KD),  
Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Mathias Sköld 
Via Teams: Jonas Kinnander, Erica Farberger, Christina Terfors, Lina Isaksson, Elisabeth 
Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav Öberg, Louise Warenius, 
Anna Skrapste, Max Reijer, Emmie Nordell, Klas Eriksson, Anna-Klara Behlin, Alice 
Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, Erik Järvelä, Jennifer Hankins, Carina 
Bulic, Veronica Öjeskär, Mattias Arvidsson, Patrik Höstmad, Martin Jordö, Jonas Berg, 
Louise Isberg, Stefan Kraft, Birgitta Granquist, Fredrik Lundgren, Abraham Staifo, 
Rebecca Gellerman, Ellen Österberg, Cecilia Hällstrand, Alexandra Stenlund, Clara 
Thulin, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Joachim Lundell, Marcus Silbo, Agneta 
Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Otto Nermo, Cindy Chiem, 
Tina Eide, § 83, Filip Lundgren, § 83, Peter Söderström, § 83, Anna Björk, § 83, Petra 
Bengelsdorff, § 83, Lena Eineving, § 83, Magnus Andersson, § 84 

Justeringsdag:  
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Underskrifter 

 
Anslag om justering av paragraf 102, 2022-02-09. 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
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§ 83   
Säkerhetsläget och stadens arbete 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Filip Lundgren lämnar en information under följande rubriker: 

• Hotbild 
• Händelser sommaren 2021 som exempel 
• Totalförsvaret (militärt + civilt försvar) 
• Förmågehöjande åtgärder 
• Finansiering av investeringar 
• Fortsatt arbete 

Lena Eineving från förvaltningen Intraservice, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Vilka risker och hot ser vi? 
• ”Sårbarheten – Apache Log4j” 
• Vad har hänt på Intraservice/staden? 

Anna-Lena Björk från förvaltningen Intraservice, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Vilket skydd har vi? 
• Var finns informationen? 
• E-post-filtrering 
• Virusskydd 
• Phising-försök – ej e-post 
• Överbelastningsåtgärder 
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§ 84   
Preliminärt ekonomiskt resultat för 2021 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Magnus Andersson, ekonomidirektör, lämnar en information under följande rubriker: 

• Preliminärt resultat 2021 för den kommunala koncernen 
• Reavinster – koncernen 
• Investeringar – koncernen 
• Låneskuld – koncernen 
• Preliminärt resultat 2021 för bolagen 
• Preliminärt resultat 2021 för kommunen 
• Skatteintäkter (inklusive generella statsbidrag och utjämning och 

nettokostnadsutveckling) 
• Personalvolym och nettokostnadsutveckling 
• Resultatutjämningsreserv 
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§ 85   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling.  
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§ 86   
Information om extra sammanträde med anledning av 
delårsrapport mars 2022 för kommunstyrelsen 

Information 
Ordföranden Axel Josefson (M) uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett extra 
sammanträde hålls den 20 april 2022 kl. 09:30 för att behandla delårsrapport mars 2022 
för kommunstyrelsen. 
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§ 87 0254/21 
Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att återredovisa 31,8 mnkr av eget kapital för nå 
kommunstyrelsens fastställda nivå för eget kapital på 8 mnkr. 

3. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av budgetuppdraget att 
samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt 
effektiviseringsarbete under hela planperioden enligt beskrivning i avsnitt 5.1.5.1 
(diarienummer 0316/20). 

4. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av budgetuppdraget att 
fortsätta arbetet med att avskaffa kvarstående enkelt avhjälpta hinder, och fortsätta 
öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället enligt beskrivning i avsnitt 5.1.5.1 
(diarienummer 1674/20).    

5. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att, i 
samverkan med berörda nämnder, bolag, fastighetsägare och Citysamverkan, 
förstärka tryggheten på stadens torg genom utökad bevakning och andra relevanta 
åtgärder enligt beskrivning i avsnitt 5.1.6.1 (diarienummer 1041/21).  

6. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i uppdrag att 
säkerställa att alla chefer i förvaltningen omfattas av ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen enligt beskrivning i avsnitt 5.1.6.1 
(diarienummer 1145/21). 

7. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i uppdrag att 
säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor 
enligt arbetsmiljölagen enligt beskrivning i avsnitt 5.1.6.1 (diarienummer 1146/21). 

8. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i uppdrag att 
säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer enligt 
beskrivning i avsnitt 5.1.6.1 (diarienummer 1147/21). 

9. Uppdraget till stadsledningskontoret att följa implementeringen av metoden för 
grönytefaktorer i plan och exploateringsprojekt i staden, och att år 2021 återkomma 
till kommunstyrelsen med en utvärdering av hur grönytefaktorn i praktiken tillämpas 
i stadens verksamheter enligt beskrivning i avsnitt 5.1.7.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0724/18). 
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§ 87 0254/21 forts. 
 

10. Uppdraget om inriktningsbeslut hur samverkan mellan staden och civilsamhällets 
organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas enligt beskrivning i avsnitt 
5.1.7.1 förklaras fullgjort (diarienummer 1077/19).  

11. Uppdraget till stadsledningskontoret att bjuda in polismyndigheten till 
kommunstyrelsen för redovisning om deras möjlighet att bevaka återvändande IS-
terrorister samt en diskussion om hur Göteborgs Stad kan underlätta deras 
övergripande arbete enligt beskrivning i avsnitt 5.1.7.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 1135/21).  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 december 2021. 
Yttrande från MP och V den 8 februari 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 februari 2022. 
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§ 88 1471/21 
Antagande av detaljplan för Gibraltarvallen inom 
stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt, upprättad 
2020-02-07 och reviderad 2021-11-23, antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 januari 2022. 
Yrkande från SD den 4 februari 2022. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

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

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 24 
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§ 89 1254/21 
Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet 

Beslut 
Enligt tilläggsyrkande från D, L, M och C: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i början av 2023 till kommunstyrelsen 
återrapportera om de ekonomiska konsekvenserna den regionala överenskommelsen 
om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet får för de berörda nämnderna. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i början av 2023 till kommunstyrelsen 
återrapportera hur den nya ansvarsfördelningen mellan berörda huvudmän i den 
regionala överenskommelsen om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
tillgodosett den enskildes behov att få hjälpmedel inom rimlig tid. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
godkänns. 

2. Stadsdirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen för Göteborgs Stad 
samt översända den till Västra Götalandsregionen. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 januari 2022. 
Yrkande från SD den 28 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från D, L, M och C särskilt yttrande KD den 4 februari 2022. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) och Axel Darvik (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från D, L, M och C den 4 februari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 28 januari 2022 och 
tilläggsyrkande från D, L, M och C den 4 februari 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på yrkande från SD den 28 januari 2022. Vidare anmäler Daniel Bernmar (V), 
Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) att de inte deltar i beslutet beträffande 
tilläggsyrkandet från D, L, M och C den 4 februari 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga 
yrkanden. 
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§ 89 1254/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på yrkandena med undantag av 
tilläggsyrkandet från D, L, M och C och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet 
beträffande tilläggsyrkandet från D, L, M och C. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
KF Handling 2022 nr 26 
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§ 90 1109/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2022. 
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§ 91 1690/20 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för 
samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet 
och mänskliga rättigheter 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2022. 
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§ 92 1392/21 
Begäran om bemyndigande av marköverföring mellan 
kretslopp och vattennämnden och fastighetsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kretslopp och vattennämnden bemyndigas att överföra del av fastigheterna Göteborg 
Tingstadsvassen 739:29 och Tingstadsvassen 739:146 till fastighetsnämnden. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 november 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 27 
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§ 93 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 23 februari 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022. 
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§ 94 0167/22 
Tilläggsavtal till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende 
daglig verksamhet enligt LSS 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Tilläggsavtal med privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS, enligt lag om 
valfrihetssystem, LOV i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande godkänns. 

2. Beslut om tilläggsavtal enligt punkt 1 innebär att samma förutsättningar gäller för 
nämnden för funktionsstöds egen regi av daglig verksamhet enligt LSS. 

3. Omprövning av tilläggsavtal och vid behov förlänga avtalet delegeras till nämnden 
för funktionsstöd. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 28 
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§ 95 1683/20 
Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling 
AB kan avvecklas 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 37. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2022. 
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§ 96 1241/21 
Redovisning av uppdrag att beakta utredningen gällande 
överföring av lokaler från förvaltning till bolag i utredningen 
av en ny organisation för stadsutveckling  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-16 § 26 till kommunstyrelsen att beakta den 
tidigare utredningen i arbetet med en ny organisation för stadsutveckling och komplettera 
utredningen med möjligheter att överföra lokaler till stadens befintliga bolag, antecknas 
och förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 38. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 december 2021. 
Yrkande från D den 4 februari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från D den 4 februari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D  
den 4 februari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars och det 
egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous och Martin Wannholts yrkande.” 

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

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 
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§ 96 1241/21 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 29 
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§ 97 1427/21 
Hemställan från Liseberg AB om avyttring av stug- och 
campingverksamhet  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L och C den 4 februari 2022 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Liseberg AB:s framställan om avyttring av stug- och campingverksamhet till privata 
aktörer avslås. 

2. Fastighetsnämnden som markägare bemyndigas att förvärva verksamheterna från 
Liseberg AB i enlighet med Liseberg AB:s framtagna marknadsvärderingar. 

3. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att, om möjligt, under 2022, i enlighet med uppdrag 
och reservation gjord i antagen startplan och i samarbete med fastighetsnämnden, 
starta: a. Detaljplan vid Askims Camping med inriktning kommunalt vård- och 
omsorgsboende/seniorboende/trygghetsboende, ett mindre antal småhustomter samt 
utökade naturstråk utmed havet med god tillgänglighet för fler göteborgare och  
b. Detaljplan för Lisebergsbyn Kärralund med inriktning småhustomter/stadsradhus, 
kommunal service (vård- och omsorgsboende, seniorboende, trygghetsboende eller 
boende med särskild service (BmSS) och ett förstärkt friluftsliv med god 
tillgänglighet. 

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samarbete med Göteborgs Stadshus AB, 
Liseberg AB och fastighetsnämnden, ta fram val av juridisk och ekonomisk lämplig 
transparent process för överföring av Liseberg AB:s stug- och campingverksamhet till 
fastighetsnämnden samt för överföring av köpeskilling till Liseberg AB.  

5. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till andra lämpliga områden i 
staden för att med arrende kunna upplåta mark för campingverksamhet vid 
efterfrågan på sådan mark.  

6. Styrelsen för Liseberg AB ges i uppdrag att fortsätta bedriva stug- och 
campingverksamhet i avvaktan på kommunstyrelsens beslut. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 februari 2022, § 39. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 november 2021. 
Yrkande från V, MP och S den 21 januari 2022. 
Yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022. 
Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD den 4 februari 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (55) 
   
   

§ 97 1427/21 forts. 
Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D, M, L och C den 4 februari 2022. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande 
från V, MP och S den 21 januari 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Jonas 
Attenius (S) avslag på yrkande från D, M, L och C den 4 februari 2022. 

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

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts yrkande och Nej för 
bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Martin Wannholts 
yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 februari 2022. 

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

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (55) 
   
   

§ 97 1427/21 forts. 
 

Henrik Munck (-) antecknar följande till protokollet: Yrkandet från Demokraterna med 
flera föreslår att starta detaljplanearbete utan att det finns något berett underlag från 
berörda nämnder som Lokalnämnden och ÄVO mfl. Hela grundärendet från Liseberg AB 
bygger på antagandet om fortsatt, och utvecklad, campingverksamhet på de aktuella 
platserna som en del av Göteborgs erbjudande som turistdestination. Göteborg&Co tar 
upp detta som en förutsättning för sitt ställningstagande i ärendet. Om inriktningen kring 
camping ska ändras så bör Liseberg AB först ges möjlighet att uppdatera grundärendet 
utifrån det möjliga alternativet om avvecklad camping och till det delge sitt 
ställningstagande. En första bedömning kring om det alls finns några tänkbara 
ersättningsytor inom kommunen som är realistiska för ny campingverksamhet bör också 
tas fram innan beslut om att starta ny detaljplan. Sammantaget kan den politiska 
hanteringen av detta ärende uppfattas som toppstyrning där de som jobbar operativt med 
de olika frågeställningarna rundas eller bortses från. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 30 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (55) 
   
   

§ 98 0367/21 
Utredning av ny arena och stadsutveckling i 
evenemangsområdet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 40. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (55) 
   
   

§ 99   
Yrkande från MP och V angående stödåtgärder för 
restauranger och butiker  

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

1. Kommunstyrelsen omprioriterar 8 mnkr från den kommuncentrala potten 
försörjningsstöd extra beredskap som reserveras för ny markupplåtelsetaxa för 
uteserveringar inklusive restaurangverksamhet på vatten och butikers 
varuexponering. Trafiknämnden ges mandat att avropa upp till 8 mnkr för ny 
markupplåtelsetaxa för uteserveringar från januari fram och juni under 2022.  

2. Kommunstyrelsen omprioriterar 9 mnkr från den kommuncentrala potten 
försörjningsstöd extra beredskap som reserveras för ny tillsynsavgift under 2022. 
Miljö- och klimatnämnden ges mandat att avropa upp till 9 mnkr för ny tillsynsavgift 
under 2022. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, D, S, V och MP den 4 februari 2022 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Markupplåtelsetaxa för uteserveringar inklusive restaurangverksamhet på vatten och 
butikers varuexponering fastställs till 0 kr från januari fram till och med juni 2022.  

2. Tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 i Göteborgs kommun fastställs till 0 kr 
för år 2022. Avgiftsfriheten gäller inte nya ansökningar för serveringstillstånd. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 50. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 17 januari 2022. 
Yrkande från M, L, C, D, S, V och MP särskilt yttrande KD den 4 februari 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 26 januari 2022. 

Protokollsanteckningar 
Ordföranden Axel Josefson (M) anmäler att yttrandet från M, L, C, KD och D 
den 26 januari 2022 återtas. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafiknämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
KF Handling 2022 nr 31 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (55) 
   
   

§ 100   
Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för 
barn och ungas psykiska hälsa 

Beslut 
På förslag av Jessica Blixt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 51.  

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 19 januari 2022. 
Yrkande från S den 4 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (55) 
   
   

§ 101   
Yrkande från V och MP angående parkeringsanläggning 
Masthugget Östs framtid  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 28 januari 2022. 
Yttrande från S den 9 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (55) 
   
   

§ 102 0389/21 
Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 14038-21 avseende 
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om uppdrag till 
Förvaltnings AB Framtiden om ombildning av hyresrätter 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Som Göteborgs Stads yttrande i mål nr 14038–21 översänds bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 januari 2022. 
Yttrande från S den 8 februari 2022. 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) anmäler att de inte deltar i 
beslutet. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på stadsledningskontorets 
förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på stadsledningskontorets 
förslag och finner att det bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) anmäler att de inte deltar i 
beslutet. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 februari 2022. 

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (55) 
   
   

§ 102 0389/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsrätten 
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Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (55) 
   
   

§ 103 1517/21 
Statusrapport gällande plan för avveckling av 
Rosenlundsverket  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Statusrapport från Göteborg Energi AB och Göteborgs Stadshus AB gällande plan för 
avveckling av Rosenlundsverket, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2022. 
Yrkande från SD den 3 februari 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 4 februari 2022. 
Återremissyrkande från D den 4 februari 2022. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från D  
den 4 februari 2022. 

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

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från  
MP och V den 4 februari 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på övriga 
yrkanden. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden med undantag av 
tilläggsyrkandet från MP och V och finner att Emmyly Bönfors m.fl. yrkande bifallits. 
Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (55) 
   
   

§ 103 1517/21 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors m.fl. yrkande och Nej 
för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S) 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). 

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

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. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Göteborg Energi AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (55) 
   
   

§ 104   
Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för 
Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (55) 
   
   

§ 105   
Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar 
Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (55) 
   
   

§ 106   
Yrkande från M, L, C, S, D särskilt yrkande KD angående 
ökade incitament för samlokalisering och redovisning av 
driftkostnader 

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida verksamhetsnämnderna kan 
få del av de fördelar som samnyttjan och samlokalisering innebär för staden. Detta 
genom att avvägningar mellan exempelvis exploateringsekonomi, kvalitets- och 
ändamålskrav enklare kan vägas in i den verksamhetsnämnd som berörs utan att 
prioritera ner verksamhetsnämndernas kvalitets- och ändamålskrav eller nyckeltal för 
friyta. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en uppdaterad redovisning av 
driftskostnader av olika skolor och förskolor i samband med framtagande av 
lokalförsörjningsplan 2023. I redovisningen ska även skolenheter med färre än 500 
elever beaktas. 

Handling 
Yrkande från M, L, C, S och D särskilt yttrande KD den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från 
M, L, C, S och D den 26 januari 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från  
M, L, C, S och D den 26 januari 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (55) 
   
   

§ 107 1447/21 
Former för återrapportering från beredningar, 
referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag och yrkande från D och S: 

1. Stadsledningskontorets förslag avseende återrapportering från beredningar, 
referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen. i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att protokoll från styrgrupp för 
Västsvenska paketets möten återrapporteras som anmälningsärenden till 
kommunstyrelsen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 52 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 december 2021. 
Yrkande från D och S den 26 januari 2022. 
Yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och yrkande från D och S den 26 januari 2022 samt avslag 
på övriga yrkanden. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga 
yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D och S den 26 januari 2022 och 
yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Ordföranden ställer propositioner på Jörgen Fogelklous yrkande om att bifalla yrkandet 
från Henrik Munck (-) och finner att det avslagits. 
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Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (55) 
   
   

§ 107 1447/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
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Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (55) 
   
   

§ 108   
Yrkande från V om att hemställa till Skolinspektionen att 
granska friskolors klädkoder 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Yrkandet från V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 65. 

Handlingar 
Yrkande från V den 18 januari 2022. 
Yrkande från MP den 20 januari 2022. 
Yrkande från S den 3 februari 2022. 
Yrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 9 februari 2022. 

Yrkanden 
Axel Darvik (L), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande 
från M, L, C och D den 9 februari 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 3 februari 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 20 januari 2022. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 18 januari 2022 och avslag på 
övriga yrkanden. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (55) 
   
   

§ 109   
Yrkande från D om att skydda Göteborgs välfärd och 
sjukvården i Västra Götaland och Halland från Trafikverkets 
kostnadsöverdrag i bygget av Västlänken  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 68. 

Handlingar 
Yrkande från D den 19 januari 2022. 
Yttrande från MP och V den 25 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 februari 2022. 
Yttrande från S den 9 februari 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D  
den 19 januari 2022. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag 
på yrkande från D den 19 januari 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från D den 19 januari 2022 med hänvisning till 
yttrandet från S den 9 februari 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), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (55) 
   
   

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

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 25 januari 2022. 

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 februari 2022. 

Reservation 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 
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Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (55) 
   
   

§ 110   
Yrkande från SD angående kompensation för vårdpersonal 
som går in och tar extra pass under hårt ansatt period 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 69. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 19 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 7 februari 2022. 

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

Ordföranden Axel Josefson (M) och Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 19 januari 2022. 

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

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

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin 
Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden  
Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 7 februari 2022. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (55) 
   
   

§ 111   
Yrkande från V och MP angående effekterna av slopat krav på 
ekologiskt kött i stadens upphandlingar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 februari 2022. 
Yrkande från SD den 4 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (55) 
   
   

§ 112   
Yrkande från S angående att förelägga vårdnadshavare med 
vite vid skolfrånvaro 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Handlingar 
Yrkande från S den 2 februari 2022. 
Yrkande från SD den 4 februari 2022. 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (55) 
   
   

§ 113 1119/21 
Motion av Erik Norén (V) och Jenny Broman (V) om att all 
missbruksrådgivning i Göteborgs Stad ska vara kostnadsfri 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S och D den 4 februari 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Erik Norén och Jenny Broman väckta motionen anses besvarad. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 4 februari 2022. 
Yrkande från S och D den 4 februari 2022. 
Yrkande från V och MP den 4 februari 2022. 
Yrkande från SD den 4 februari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 4 februari 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på övriga yrkanden. 

Marina Johansson (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D  
den 4 februari 2022. Vidare yrkar Marina Johansson (S) avslag på övriga yrkanden. 

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

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Marina Johanssons och 
Jessica Blixts yrkande bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 4 februari 2022. 

Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 32 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (55) 
   
   

§ 114 1118/21 
Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet 
och faciliteter vid naturreservaten 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 februari 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2022. 
Yrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 4 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (55) 
   
   

§ 115 0856/21 
Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara 
Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en 
nollvision mot våld i nära relation 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L och C den 26 januari 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att integrera antagandet av en nollvision mot 
våld i nära relationer i den kommande planen mot våld i nära relationer. Det innebär 
bland annat att alla kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och 
uppmana till att reagera vid oro om våld.  

2. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att, inom ramen för den kommande planen mot 
våld i nära relationer, identifiera nuvarande insatser och metoder riktade mot 
våldsutövaren och vid behov utöka med fler. Detta bör ske i dialog med relevanta 
organisationer ur civilsamhället.  

3. Den av Jenny Broman, Frida Tånghag, Sara Carlsson Hägglund och Johan Zandin 
väckta motionen anses i övrigt besvarad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 70. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 november 2021. 
Yrkande från S den 21 januari 2022. 
Yrkande från V och MP den 1 februari 2022. 
Yrkande från SD den 7 februari 2022. 
Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 1 februari 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på övriga yrkanden. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 21 januari 2022. 

Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till 
yrkande från D, M, L och C den 26 januari 2022. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) 
avslag på övriga yrkanden. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (55) 
   
   

§ 115 0856/21 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 26 januari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 33 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (55) 
   
   

§ 116 0974/21 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om 
mobila dialogteam 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Karin Pleijel och Bosse Parbring väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 71. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2021. 
Yrkande från MP och V den 4 februari 2022. 
Yttrande från S den 8 februari 2022. 
Yttrande från D den 8 februari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 4 februari 2022 om att 
tillstyrka motionen. 

Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från MP och V och att 
motionen ska avstyrkas. 

Jessica Blixt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från D 
den 8 februari 2022. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 februari 2022. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 34 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (55) 
   
   

§ 117 1185/21 
Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om 
placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Bosse Parbring och Ulf Carlsson väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 72. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 december 2021. 
Yrkande från MP och V den 4 februari 2022. 
Yttrande från S den 25 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 4 februari 2022 om att 
tillstyrka motionen. 

Axel Darvik (L) och Jonas Attenius (S) yrkar att motionen ska avstyrkas och avslag på 
övriga yrkanden. 

Jessica Blixt (D) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från  
M, L, C, KD och D den 26 januari 2022. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 januari 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 35 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (55) 
   
   

§ 118 0821/21 
Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och 
Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för 
mottagandet av anvisade nyanlända 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Jonas Attenius, Robert Hammarstrand och Amalia Rud Pedersen väckta motionen 
avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2021. 
Yrkande från SD den 10 december 2021. 
Yrkande från S den 10 januari 2022. 
Yttrande från V och MP den 15 december 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 februari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Martin Wannholt (D) och Emmyly Bönfors (C) 
yrkar att motionen ska avstyrkas. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på samtliga 
yrkanden. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 december 2021. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 15 december 2021. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 36 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (55) 
   
   

§ 119 1353/21 
Remiss från Miljödepartementet - Promemorian En förbättrad 
förpackningsinsamling, nya roller för kommuner och 
producenter 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över promemorian en förbättrad förpackningsinsamling, nya roller för 
kommuner och producenter, i enlighet med bilaga 8 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Miljödepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 januari 2022. 
Yttrande från S den 8 februari 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Miljödepartementet 
Kretslopp och vattennämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Förvaltnings AB Framtiden 
Renova AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (55) 
   
   

§ 120 1354/21 
Remiss från Socialdepartementet - Börja med barnen! Följa 
upp hälsa och dela information för en god och nära vård 
(SOU 2021:78) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en 
god och nära vård (SOU 2021:78), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Socialdepartementet 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (55) 
   
   

§ 121   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (55) 
   
   

§ 122  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

 
• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0013/22 - Lista över delegationsbeslut – Stadsledningskontoret 
• 0034/22 - Rapport från kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning 2021 
• Ordförandebeslut i brådskande ärende Avsiktsförklaring VolvoCars / Northvolt 

 
 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (55) 
   
   

§ 123 0256/21 
Anmälningsärende - Stadsrevisionens revisionsrapport - 
Granskning av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar  

Beslut 
Antecknas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 80. 

Handling 
Stadsrevisionens revisionsrapport - Granskning av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (55) 
   
   

§ 124   
Förlängning av förordnande av vikarierande politisk 
sekreterare för C  

Beslut 
1. Clara Thulins (C) förordnande som vikarierande politisk sekreterare för C förlängs  

till och med den 7 augusti 2022, med en tjänstgöringsgrad på 100 %  från och med  
den 1 mars 2022 till och med den 19 juni 2022 och 50 % från och med  
den 20 juni 2022 till och med den 7 augusti 2022. 

2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Clara Thulin 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (55) 
   
   

§ 125   
Övrig fråga 
 
Jonas Attenius (S) ställer en fråga och efterfrågar en dragning kring hur staden bemöter 
den påverkanskampanj och desinformation mot Sverige och LVU som pågår. 

Presidiet tar med sig frågan. 
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