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§ 271 0263/21 
Göteborgs Stads årsredovisning för 2021 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Verksamheten i stadens bolag under 2021 har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads årsredovisning för 2021, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2022. 
Yttrande från V och MP den 6 april 2022. 

Protokollsanteckningar 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 6 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens bolag 
KF Handling 2022 nr 72 
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§ 272   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Grith Fjeldmose (V) anmäler jäv under paragraf 294, Redovisning av idrotts- och 
föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, 
och paragraf 295, Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 5 (79) 
   
   

§ 273   
Granskning av Göteborgs Stads nämnder och styrelser samt 
räkenskaper och bokslut 2021  

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Bengt Bivall (V), ordförande i stadsrevisionen, lämnar en inledande information. 

Lisa Nöjd från stadsrevisionen lämnar en information under följande rubriker:  

• Granskning av kommunstyrelsen 2021 
• Grundläggande granskning 
• Fördjupad granskning 

- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
- Hanteringen av kommunfullmäktiges verksamhetsmål (om god ekonomisk 

hushållning) – utgångspunkter 
- Väsentliga iakttagelser – fullmäktiges budget (2021) och processen för 

framtagandet 
- Väsentliga iakttagelser – nämnders och styrelses hantering av fullmäktiges 

verksamhetsmål 
- Bedömning av hanteringen av kommunfullmäktiges mål (om god ekonomisk 

hushållning) 
- Projektgranskning som berör kommunstyrelsen (avrapporterad den 14 december 

2021) 
• Uppföljning 

Cecilia Ribeiro Goncalves från stadsrevisionen lämnar en information under följande 
rubriker:  

• Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 2021 
• Granskning 2021 

- God ekonomisk hushållning 
- Verksamhetsmål 
- Uppföljning av rekommendation avseende verksamhetsmål 
- Bedömning verksamhetsmål 
- Finansiella mål 
- Bedömning finansiella mål 
- Sammanfattande bedömning 
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§ 273 forts. 
 
Stefan Elmgren Warberg från stadsrevisionen lämnar en information under följande 
rubriker:  

• Årsredovisning och räkenskaper 
- Iakttagelser uppföljning av rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning, RKR R2 intäkter 
- Bedömning 

Cecilia Bokenstrand, revisionsdirektör stadsrevisionen, lämnar en information under 
följande rubriker:  

• Årsredogörelse för 2021 
• Nämnder och bolag som får kritik 

- Trafiknämnden 
- Grundskolenämnden 
- Göteborgs Spårvägar AB 
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§ 274   
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 om förtydligande utifrån regeringens plan 
för kontrollerad mottagande och tillfälligt skydd. 

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

• Pressträff med regeringen 2022-03-31 
• Information från Migrationsverket – aktuellt läge nationellt  
• Hur påverkas Göteborg?  
• Statistik av antal som bor i Göteborg 
• Help Ukraine in Gothenburg 
• Tre scenarier för Göteborgs Stad för mars, april och juni baserat på fördelning enligt 

bosättningslagens principer om kommuntal 2022  
• Ensamkommande barn 
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§ 275 0264/21 
Kompletterande uppföljning december 2021 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2022. 
Yttrande från SD den 4 april 2022. 
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§ 276 1324/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram en ny uppdaterad rapport 
om HBTQ-personers livsvillkor  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 1 april 2022. 
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§ 277 0318/22 
Antagande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 
mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna 
Heden och Lorensberg 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 29 mars 2022. 
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§ 278 0295/22 
Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att 
sälja marken som arrendeupplåts till Stora Varholmens 
havsbadskoloni  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att sälja marken som 
arrendeupplåts till Stora Varholmen havsbadskoloni, då ytan överstiger 10 000 kvm 
utanför planlagt område, godkänns. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2022. 
Återremissyrkande från SD den 29 mars 2022. 
Yrkande från V, MP och S den 1 april 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från SD 
den 29 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på övriga 
yrkanden. 

Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande 
från V, MP och S den 1 april 2022 och avslag på yrkande från SD den 29 mars 2022. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin 
Wannholts och det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 
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§ 278 0295/22 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Jonas Attenius 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). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Martin Wannholts 
och Axel Josefsons yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 73 
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§ 279 1316/19 
Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 74 
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§ 280 1507/21 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda OPF-KL18  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Kommunstyrelsen överlåter tillsvidare beslutanderätt i enlighet med bilaga 7 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 besluten till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen överlämnar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets 
förslag punkt 1-5 till kommunfullmäktige för beslut. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsdirektören 
Styrande dokument 
KF Handling 2022 nr 75 
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§ 281 0727/21 
Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga 
avhysningar   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 1 december 2021, § 941. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 mars 2022. 
Yrkande från V och MP den 1 april 2022. 
Yrkande från SD den 1 april 2022. 
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§ 282 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 27 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 223. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022. 
Yrkande från S och D den 18 mars 2022. 
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§ 283 1691/20 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
samordna planerande styrande dokument inom den 
strategiska stadsplaneringen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Struktur för styrande dokument inom strategisk stadsplanering, som innebär färre 
stadenövergripande planerande styrande dokument, i enlighet med vad som framgår 
av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag till park- och naturnämnden i budget 2021, att 
uppdatera grönstrategin, hanteras i enlighet med avsnitt Styrdokument i behov av 
samordning i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande genom att utformas som 
underlag inför ny organisation för stadsutveckling.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag till trafiknämnden i budget 2022, att påbörja arbetet 
med att uppdatera trafikstrategin, hanteras i enlighet med avsnitt Styrdokument i 
behov av samordning i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande genom att utformas 
som underlag inför ny organisation för stadsutveckling.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 20 till kommunstyrelsen att i nära 
samarbete med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och 
naturnämnden samt andra berörda nämnder och styrelser utreda förutsättningarna för 
att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen, 
förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 224. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 6 april 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 6 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 76 
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§ 284 0201/22 
Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret 2019-11-20 § 872, att säkerställa 
att även en uppdatering av stadens energiplan ingår i det fortsatta arbetet med revidering 
av det klimatstrategiska programmet, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp planen i enlighet med vad som 
framgår i planen.  

3. Energiplan vilken är en återstående del av tidigare upphävt Klimatstrategiskt program 
för Göteborg (KF 2021-03-25 § 18 punkt 3), upphör att gälla i samband med 
antagande av Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 227. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 mars 2022.  
Yrkande från SD den 18 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från V och MP den 18 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från D den 1 april 2022. 

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

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

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

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från D den 1 april 2022. 
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§ 284 0201/22 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena 
och finner att Daniel Bernmars m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag 
bifallits. 

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

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

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 77 
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§ 285 0617/21 
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 228. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2022.  
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§ 286 0581/21 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för 
kommunala verksamhetslokaler   

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

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret som får i uppdrag att: 

a. remittera föreslagen riktlinje till de nämnder som avstyrkte remissversionen av 
riktlinjen (dvs. förskolenämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt 
park- och naturnämnden) för inhämtande av nya synpunkter och nytt 
ställningstagande, 

b. remittera föreslagen riktlinje till fastighetsnämnden för att be om synpunkter utifrån 
de analyser av lösningar för förskolor i stadskvarter som gjorts kopplat till arbetet 
med Göteborgs utvidgade innerstad, 

c. remittera föreslagen riktlinje till Fastighetsägarna GFR, Byggföretagen och de 
stadsutvecklande byggherrar som verkar i Göteborg, 

d. i tjänsteutlåtandet ge en tydligare redovisning av nyckeltal eller praxis som används 
av Stockholms och Malmös kommuner, samt 

e. i riktlinjen understryka att förvaltningar och bolag ska skyndsamt lyfta till berörda 
nämnder och styrelser vid problem att uppfylla riktlinjens nyckeltal och nå 
konsensus. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 229. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2022.  
Återremissyrkande från D, S, M, L och C särskilt yttrande KD den 30 mars 2022. 
Yrkande från MP och V den 1 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 1 april 2022 och avslag på återremissyrkande från D, S, M, L och C  
den 30 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från D, S, M, L och C den 30 mars 2022. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (79) 
   
   

§ 286 0581/21 forts. 
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (79) 
   
   

§ 287 0145/22 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och 
upphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Inköp- och upphandlingsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2021 
att tillsammans med kommunstyrelsen, tydliggöra nämndens uppföljande roll i 
upphandlingsprocessen i styrande dokument, förklaras fullgjort.  

2. Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling revideras i enlighet med bilaga 3 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 230. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2022.  
Tilläggsyrkande från MP och V den 18 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 29 mars 2022. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 29 mars 2022 samt avslag på tilläggsyrkande från MP och V  
den 18 mars 2022. 

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

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (79) 
   
   

§ 287 0145/22 forts. 
Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 78 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (79) 
   
   

§ 288 1668/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av 
parallella samhällen i Göteborg 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 231. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2022.  
Yrkande från SD den 18 mars 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (79) 
   
   

§ 289 0905/21 
Översyn av reglementen för kommunstyrelsens 
rättighetsbaserade råd 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 15 december 2021, § 981 och bordlagt den 23 mars 2022, § 232. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2021, reviderat   
den 4 februari 2022.  
Yrkande från SD den 18 mars 2022.  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (79) 
   
   

§ 290 1457/21 
Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C, D och S den 1 april 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
antas. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt socialnämnderna återkomma med en rapport senast i juli 2023 
på det reella utfallet i form av antalet deltagare och antalet beslut på föreliggande 
ändring i reglementet tillsammans med jämförande statistik från tidigare reglemente. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma senast i juli 2023 med eventuella 
förslag på justeringar i syfte att säkerställa såväl likvärdighet i staden såsom att fler 
personer får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering. Säkerställandet att personer 
med komplexa behov får dessa tillgodosedda inom ramen för reglementesändringen 
skall beaktas inom ramen för eventuella justeringar.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt socialnämnderna återkomma med en rapport senast i juli 2023 
på hur lång den genomsnittliga tiden i försörjningsstödet har varit innan beslut om 
deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering fattas.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt socialnämnderna återkomma med en rapport senast i juli 2023 
som beskriver om det finns ärenden som avslutats i nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning men där de aktuella personerna inte blivit självförsörjande och haft 
fortsatt behov av försörjningsstöd.  

6. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och socialnämnderna får i uppdrag 
att säkerställa att adekvat beslutsstöd och arbetssätt etableras. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 233. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2022.  
Återremissyrkande från V och MP den 18 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 1 april 2022. 
Yttrande från SD den 17 mars 2022.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (79) 
   
   

§ 290 1457/21 forts. 
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från V och MP  
den 18 mars 2022. 

Jonas Attenius (S), Jörgen Fogelklou (SD), Jessica Blixt (D) och Axel Darvik (L) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C, D och S  
den 1 april 2022 samt avslag på återremissyrkande från V och MP den 18 mars 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. 

Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla tilläggsyrkandet från M, L, C, D och S. 

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet då 
yrkandet från V och MP om återremiss avslogs. 

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 79 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (79) 
   
   

§ 291 0758/21 
Redovisning av uppdrag att utreda lärdomar av det 
omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har 
skett med anledning av pandemin 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2021-04-22 § 24 uppdrag till 
kommunstyrelsen att, tillsammans med berörda nämnder, utreda vilka lärdomar som kan 
dras av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har skett med 
anledning av pandemin och föreslå vilka delar som eventuellt kan implementeras i 
ordinarie arbetsprocesser, antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 234. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 29 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 1 april 2022. 
Yttrande från S den 6 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från V och MP den 1 april 2022 samt avslag på tilläggsyrkande från 
SD den 29 mars 2022. 

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

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

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (79) 
   
   

§ 291 0758/21 forts. 
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), 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). 

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

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

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

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

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 80 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (79) 
   
   

§ 292   
Uppdrag till trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering 
AB angående bättre laddmöjligheter för elbilar under  
kvälls- och nattetid  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker beslutssatserna i yrkande från M, L, C, D och S  
den 4 april 2022 och yrkande från MP den 5 april 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med relevanta nämnder 
och bolag, skyndsamt göra det tillfälligt kostnadsfritt under 2022 för laddbara bilar att 
parkera, i enlighet med parkeringsbolagets modell för nattladdning, på Parkering 
Göteborgs offentliga parkeringsplatser på tomtmark under kvälls- och nattetid, med 
kravet att de laddar (och därmed betalar kostnad för elen). 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med trafiknämnden och Göteborgs 
Stads Parkerings AB, att återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering och 
avvägning gällande modellen för nattladdning. 

3. Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med relevanta nämnder 
och bolag, framöver verka för att parkering av laddbara bilar premieras inom ramen 
för gällande lagrum för att påskynda omställningen. 

Tidigare behandling 
Återremitterat från kommunfullmäktige den 24 februari 2022, § 15 och bordlagt  
den 23 mars 2022, § 236. 

Handlingar 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 februari 2022, § 15 med tillhörande 
handlingar.  
Yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 4 april 2022. 
Yrkande från MP den 5 april 2022. 
Tilläggsyrkande från V den 5 april 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 mars 2022.  

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (79) 
   
   

§ 292 forts. 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande från V den 5 april 2022 och avslag på 
yrkande från SD den 17 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 5 april 2022 och tilläggsyrkande 
från V den 5 april 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, D och S den 4 april 2022 
och tilläggsyrkande från SD den 17 mars 2022. 

Martin Wannholt (D), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till yrkande från M, L, C, D och S den 4 april 2022. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) och 
Axel Josefson (M) avslag på övriga yrkanden. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, D och S den 4 april 2022 och 
beslutssatserna i yrkande från MP den 5 april 2022. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från  
M, L, C, D och S och yrkandet från MP behandlas som ett yrkande då de har likalydande 
beslutssatser. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla beslutssatserna i yrkandena från  
M, L, C, D och S samt MP. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 81 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (79) 
   
   

§ 293 0387/20 
Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och 
trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag 2019-06-19 § 528 till 
stadsledningskontoret att senast under år 2021 till kommunstyrelsen redovisa en 
utvärdering av parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag samt att en 
gång årligen informera kommunstyrelsen om hur det pågående arbetet med parkerings- 
och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag fortlöper, antecknas och förklaras 
fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C och S den 6 april 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-09-12 § 22, punkt 2, stycke 2 till Göteborgs 
Stads Parkerings AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar AB om att omvandla 
mark för båtuppställning till parkering samt effektivisera markanvändning genom att 
kombinera besöksparkering och båtuppläggning ska fullföljas och återrapporteras till 
kommunfullmäktige i ordinarie uppföljning.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-09-12 § 22, punkt 4, till fastighetsnämnden att i 
samverkan med Göteborgs Stads Parkerings AB och Göteborgsregionens 
Fritidshamnar AB utöka parkeringsmöjligheter och båtuppställning samt ansöka om 
planändring då förutsättningarna för en utbyggd terminal klarlagts ska fullföljas och 
återrapporteras till kommunfullmäktige i ordinarie uppföljning. 

3. Trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ta båtuppläggningen som idag 
finns närmast väster om terminalbyggnad på Saltholmen till annan plats. Uppdraget 
ska inkludera ekonomiska kalkyler av förändringen. Trafikförvaltningen ges 
möjlighet att ta in både intern och extern hjälp av aktörer som de anser berörda. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen oktober 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 175 och den 23 mars 2022, § 240. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2022.   
Yrkande från D den 3 mars 2022.   
Tilläggsyrkande från SD den 17 mars 2022.  
Tilläggsyrkande från M, L, C och S särskilt yttrande KD den 6 april 2022. 
Yttrande från MP och V den 5 april 2022.   



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (79) 
   
   

§ 293 0387/20 forts. 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och avslag på övriga yrkanden. 

Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från M, L, C och S den 6 april 2022 samt avslag på övriga 
yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 17 mars 2022 och tilläggsyrkande från M, L, C och S den 6 april 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 3 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena 
och finner att Daniel Bernmars m.fl. yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag 
bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars 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), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 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.  

Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från M, L, C och S och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (79) 
   
   

§ 293 0387/20 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkandet från 
M, L, C och S.” 

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

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2022. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 5 april 2022.   

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 82 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (79) 
   
   

§ 294 0660/21 
Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att 
ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad   

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-09-10 § 12 till idrotts- och föreningsnämnden, att i 
samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram en mer 
detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut, med 
utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19, § 18, förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 93, den 23 februari 2022, § 137, den 9 mars 2022 § 181 
och den 23 mars 2022, § 244. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022.   
Yrkande från MP den 18 mars 2022.  
Yttrande från SD den 4 april 2022. 
Yttrande från M, S, D, V, L och C den 5 april 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Daniel Bernmar (V) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från MP den 18 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 18 mars 2022. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (79) 
   
   

§ 294 0660/21 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars och Emmyly Bönfors 
yrkande och Nej för bifall till Karin Pleijels yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel  
Josefson (M) röstar Ja (11). 

Karin Pleijel (MP) röstar Nej (1). 

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

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

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

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

Representanterna från M, S, D, V, L och C antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 5 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 83 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (79) 
   
   

§ 295 0367/21 
Utredning av ny arena och stadsutveckling i 
evenemangsområdet  

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

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 § 124 punkt 1 till stadsledningskontoret om 
att ta fram ett förslag till hur evenemangsområdet kan utvecklas, förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 § 124 punkt 2 till stadsledningskontoret om 
att ta fram en projektplan, inklusive en tidsplan, för hur arbetet med stadsutveckling i 
evenemangsområdet ska organiseras, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, S, D, V, L och C den 30 mars 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, trafiknämnden, Higab AB och Got Event AB planera för ny arena 
och stadsutveckling i evenemangsområdet enligt tjänsteutlåtandet, men med placering 
av arenan på Scandinaviums tomt.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, trafiknämnden, Higab AB och Got Event AB parallellt utreda en 
om- och tillbyggnation av Scandinavium. Utgångspunkten är en konkurrenskraftig 
modern arena.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, trafiknämnden, Higab AB och Got Event AB beakta utredningen 
(Slutrapport – Ny Arena och stadsutveckling i evenemangsområdet) som föreslår en 
placering av en ny arena på Valhallabadets tomt i det fortsatta arbetet.  

4. Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra en ny 
arena med annex och sporthallar i anslutning till arenan söder om Valhallagatan 
utifrån ovanstående förslag.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och bolag, 
återkomma med en uppdaterad förkortad tidplan, där det är möjligt, för att påskynda 
arbetet med en ny arena och ett nytt centralbad.  

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera befintlig inriktning för en ny arena 
med placering av ett centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken.  

7. Byggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att 
möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan. 
 
 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (79) 
   
   

§ 295 0367/21 forts. 
  
8. Byggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, skyndsamt 

ta fram ett planprogram utifrån den fördjupade förstudien om ett nytt centralbad 
parallellt med framtagandet av en detaljplan för ett nytt centralbad och 
stadsutveckling norr om Valhallagatan.  

9. Programplan för fortsatt arbete i enlighet med bilaga 3, antecknas som ett underlag 
för det fortsatta arbetet och revideras i enlighet med ovanstående ändringar. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 40, den 9 februari 2022, § 98, den 23 februari 2022,  
§ 139, den 9 mars 2022, § 182 och den 23 mars 2022, § 245.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2022.    
Yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022.    
Yrkande från MP den 18 mars 2022.  
Yrkande från M, S, D, V, L och C den 30 mars 2022. 
Yttrande från SD den 4 april 2022. 
Yttrande från KD den 5 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande 
från M, S, D, V, L och C den 30 mars 2022. Vidare yrkar Emmyly Bönfors (C) avslag på 
yrkande från MP den 18 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 18 mars 2022 och avslag på 
yrkande från M, S, D, V, L och C den 30 mars 2022. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (79) 
   
   

§ 295 0367/21 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande och Nej 
för bifall till Karin Pleijels yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) och ordföranden Axel  
Josefson (M) röstar Ja (11). 

Karin Pleijel (MP) röstar Nej (1). 

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

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

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Eftersom jag inte har yrkanderätt 
eller rösträtt i kommunstyrelsen återkommer Kristdemokraterna med eget yrkande i 
ärendet i kommunfullmäktige. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 april 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 84 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (79) 
   
   

§ 296   
Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator 
och stråk 

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 mars 2022, § 193 och den 23 mars 2022, § 248. 

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

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från S  
den 2 mars 2022. 

Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från S  
den 2 mars 2022 med hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och D  
den 23 mars 2022.  

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

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

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). 

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

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att avslå yrkandet från S. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (79) 
   
   

§ 296 forts.   
Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (79) 
   
   

§ 297   
Reviderat yrkande från D, M, L, C och S särskilt yttrande KD 
angående information till Göteborgs Stads alla anställda med 
anledning av tystnadskulturen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L, C och S den 31 mars 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla 
anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i 
förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.  

2. Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i 
Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om 
verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta 
politiker. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 249. 

Handlingar 
Yrkande från D, M, L, C och S särskilt yttrande KD den 31 mars 2022 (reviderat). 
Tilläggsyrkande från SD den 6 april 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
D, M, L, C och S den 31 mars 2022. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 6 april 2022. 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från  
D, M, L, C och S den 31 mars 2022 och tilläggsyrkande från SD den 6 april 2022. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på tilläggsyrkande från SD den 6 april 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla yrkandet från D, M, L, C och S. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (79) 
   
   

§ 297 forts. 
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), 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). 

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 31 mars 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 85 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (79) 
   
   

§ 298   
Yrkande från MP och V angående satsningar på fritidsgårdar 
och annan fritidsverksamhet 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 250. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 15 mars 2022.  
Yttrande från S den 23 mars 2022. 
Yttrande från SD den 29 mars 2022.  
Yttrande från M, L, C och KD den 4 april 2022. 
Yttrande från D den 4 april 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 15 mars 2022. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från 
MP och V den 15 mars 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 15 mars 2022 med 
hänvisning till yttrandet från D den 4 april 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 15 mars 2022 med 
hänvisning till yttrandet från SD den 29 mars 2022. 

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

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (79) 
   
   

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 mars 2022.  

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (79) 
   
   

§ 299   
Yrkande från V och MP om att riva upp beslutet att begränsa 
EBO 

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

1. Kommunstyrelsen hemställer till regeringen att flyktingar som omfattas av 
massflyktingdirektivet undantas från EBO-undantaget och beviljas ersättning vid 
bosättning i hela Göteborgs Stad.  

2. Yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet avslås. 
3. Yrkandet från Socialdemokraterna avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 251. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 15 mars 2022.  
Yrkande från S den 18 mars 2022.  
Yrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 3 april 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 15 mars 2022. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på övriga yrkanden. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 18 mars 2022 och avslag på övriga 
yrkanden. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och D den 3 april 2022 och 
avslag på övriga yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly 
Bönfors yrkande bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Emmyly Bönfors 
yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner 
på återstående yrkanden och finner att Daniel Bernmars och Karin Pleijels yrkande 
antagits som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (79) 
   
   

§ 299 forts.   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Emmyly Bönfors yrkande och Nej för 
bifall till Daniel Bernmars och Karin Pleijels yrkande.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar 
Ja (6). 

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

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) 
avstår från att rösta (4). 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

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 3 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Regeringen via stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (79) 
   
   

§ 300   
Yrkande från S angående inga besparingar för 
funktionsnedsatta barn och deras anhöriga 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 252. 

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 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (79) 
   
   

§ 301 0425/22 
Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för 
stadens nämnder och bolagsstyrelser 

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

1. Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka 
verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och 
tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag 
ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta 
kostnader som är kopplade till flyktingmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i 
samband med delårsrapport per mars för Staden. 

2. Kommunstyrelsen hemställer till Socialnämnd Centrum, att i samverkan med berörda 
nämnder, samla information kring nuvarande fritidsaktiviteter som erbjuds för barn 
och unga i staden för att möjliggöra fritidsaktiviteter för barn från Ukraina. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från M, L, C, D och S den 5 april 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett tillfälligt generellt reglemente, med anledning av att staden befinner sig i förstärkt 
samordningsläge till följd av kriget i Ukraina, antas: Göteborgs Stads nämnder får 
mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en 
konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive nämnds 
ordinarie reglemente. 

2. Ett tillfälligt generellt ägardirektiv, med anledning av att staden befinner sig i 
förstärkt samordningsläge till följd av kriget i Ukraina, antas: Göteborgs Stads 
bolagsstyrelser får mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som 
uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av 
respektive bolags ordinarie ägardirektiv. 

3. Det tillfälliga generella reglementet respektive ägardirektivet ska gälla till och med 
2022-12-31.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att regelbundet följa upp de insatser som samordnas 
och genomförs utifrån det tillfälliga generella reglementet respektive ägardirektivet. 

5. Samtliga nämnder i Göteborgs Stad bemyndigas att ianspråkta eget kapital upp till 
totalt 1 procent av kommunbidraget utan ytterligare beslut i kommunstyrelsen under 
år 2022 för att hantera den pågående flyktingsituationen för att hantera kostnader som 
direkt är hänförbara till hanteringen av flyktingkrisen i Ukraina, i de fall där man inte 
erhåller statlig ersättning eller i de fall där man inte har möjlighet att ta kostnaden 
inom befintliga ekonomiska förutsättningar. Detta gäller enbart kostnaderna som 
direkt kan hänföras till åtgärder som är tagna med anledning av verksamheternas 
påverkan av kriget i Ukraina och inte kostnader i ordinarie verksamhet.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (79) 
   
   

§ 301 0425/22 forts. 
 

6. Samtliga bolag i Göteborgs Stad får under år 2022 ett utökat ekonomiskt 
handlingsutrymme för att hantera kostnader som direkt är hänförbara till hanteringen 
av flyktingkrisen i Ukraina, i de fall där man inte erhåller statlig ersättning eller i de 
fall där man inte har möjlighet att ta kostnaden inom befintliga ekonomiska 
förutsättningar. För bolagen gäller att slutgiltig hantering av kompensationen för de 
kostnader som inte kan tas inom befintliga ekonomiska förutsättningar hanteras i 
samband med Stadshuskoncernens bokslutsdisposition för år 2022. 

7. Kommuncentralt reserveras initialt 100 mnkr av 2022 års budgeterade resultat för att 
möta den tillfälliga förändringen i eget kapital. En ny värdering kan komma att ske i 
samband med delårsrapport per mars för Staden.  

8. Samtliga kostnader som är hänförbara till hantering av konsekvenser av kriget i 
Ukraina ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus 
AB. Rapporteringen sker inom ordinarie uppföljning, d v s per maj, augusti, oktober 
och december under år 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2022. 
Yrkande från V och MP den 5 april 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, D, S, V och MP särskilt yttrande KD den 5 april 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 5 april 2022. 
Tilläggsyrkande från S den 5 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 5 april 2022 och tilläggsyrkande från M, L, C, D, S, V och MP den 5 april 2022 samt 
avslag på övriga yrkanden. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
S den 5 april 2022, tilläggsyrkande från M, L, C, D, S, V och MP den 5 april 2022 och 
tilläggsyrkande från M, L, C, D och S den 5 april 2022 samt avslag på yrkande från  
V och MP den 5 april 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till tilläggsyrkande 
från M, L, C, D, S, V och MP den 5 april 2022 och tilläggsyrkande från M, L, C, D och S 
den 5 april 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (79) 
   
   

§ 301 0425/22 forts. 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande två skrivelser från den 5 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
KF Handling 2022 nr 86 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (79) 
   
   

§ 302   
Yrkande från V och MP om bostad som rättighet och att 
förändra socialtjänstens arbete med hemlöshet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 29 mars 2022. 
Yrkande från SD den 31 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (79) 
   
   

§ 303 1109/20   
Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Tidigare behandling 
Återremitterat i kommunfullmäktige den 24 mars 2022, § 13. 

Handling 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 mars 2022, § 13 med tillhörande 
handlingar. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (79) 
   
   

§ 304   
Yrkande från MP och V om att avbryta pågående planarbete 
för fler skjutbanor i Delsjöområdet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 30 mars 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (79) 
   
   

§ 305 0009/22 
Bokslutsberedning avseende 2021 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (79) 
   
   

§ 306 1636/20 
Redovisning av uppdrag gällande de kompensatoriska 
åtgärderna i rutinen för nödbistånd till boende  

Beslut 
På förslag av Jessica Blixt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (79) 
   
   

§ 307 1363/21 
Redovisning av uppdrag om socialtjänstens insatser i 
hedersrelaterade ärenden och samverkan med kvinnojourer 
samt placering i SiS-hem 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 6 april 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (79) 
   
   

§ 308 1270/21 
Remittering av rapport gällande utredning om hur staden kan 
organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem 

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

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och rapport gällande utredning om hur staden kan 
organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den 
inkluderar fritidshem, remitteras till grundskolenämnden, trafiknämnden och nämnden för 
funktionsstöd. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, D, S, V och MP särskilt yttrande KD den 6 april 2022. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Genom stadsledningskontoret till: 
Grundskolenämnden 
Trafiknämnden 
Nämnden för funktionsstöd 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (79) 
   
   

§ 309 0177/22 
Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och 
intressebevakning 2022  

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

Handlingsplanen för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022, i enlighet med 
bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med de ändringar och tillägg som 
framgår av yrkande från M, L, C, S och D, fastställs. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 februari 2022. 
Yrkande från SD den 1 april 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, S och D särskilt yttrande KD den 6 april 2022. 
Yttrande från D den 6 april 2022. 

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

Jonas Attenius (S), Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C, S och D  
den 6 april 2022. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) och Axel Josefson (M) avslag på 
yrkande från SD den 1 april 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 1 april 2022 och avslag på 
tilläggsyrkande från M, L, C, S och D den 6 april 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet 
från M, L, C, S och D och finner att Daniel Bernmars m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2022. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (79) 
   
   

§ 309 0177/22 forts. 
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. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (79) 
   
   

§ 310   
Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället 
för Ella Turta (-) som avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Ella Turta (-) för tiden  
till och med den 31 december 2022 utses Emma Isoherranen (-). 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads Sverigefinska råd 
Emma Isoherranen 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (79) 
   
   

§ 311 1458/21 
Redovisning av uppdrag att ta fram gemensamt underlag för 
fortsatt genomförande av arbetsrehabiliteringens hemvist 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 26 punkt 6 till 
kommunstyrelsen att i samverkan med socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst, 
Hisingen och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt Finsam ta fram ett 
underlag för fortsatt arbete för att ge förutsättningar för stadens arbete med 
arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 253. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 februari 2022. 
Yrkande från SD den 18 mars 2022. 
Yttrande från V och MP den 6 april 2022. 

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

Karin Pleijel (MP) anmäler att hon inte deltar i beslutet med hänvisning till yttrandet från 
V och MP den 6 april 2022. 

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

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från SD den 18 mars 2022. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (79) 
   
   

§ 311 1458/21 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Marina Johanssons och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

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

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

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

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till yttrandet från V och MP 
den 6 april 2022. 

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

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 6 april 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (79) 
   
   

§ 312 1062/21 
Redovisning av uppdrag att utreda insatser som används i 
socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner 
sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 254. 

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. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (79) 
   
   

§ 313 1244/21 
Redovisning av uppdrag och analys gällande varför det finns 
osakliga löneskillnader inom arbetsvärderingsverktyget BAS 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-11-10 § 873, till stadsledningskontoret, 
att återkomma med redovisning och analys av varför det finns osakliga löneskillnader 
inom samma BAS-intervall i arbetsvärderingsverktyget BAS, antecknas och förklaras 
fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 255. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2022. 
Yttrande från V, MP och S den 5 april 2022. 
Yttrande från D den 6 april 2022. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V, MP och S antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 5 april 2022. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (79) 
   
   

§ 314   
Reviderat yrkande från MP och V om att avsluta import av 
rysk fossilbränsle via Göteborgs hamn 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Hamn AB skyndsamt 
utreda ett förbud för anlöp i Göteborgs hamn för följande fartyg:  

- fartyg från och till ryska hamnar via Göteborgs hamn  
- ryskägda fartyg  
- fartyg som seglar under rysk flagg 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 264. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 4 april 2022 (reviderat). 
Yrkande från D, S, M, L och C särskilt yttrande KD den 6 april 2022. 
Yrkande från SD den 6 april 2022. 

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

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 6 april 2022. 

Martin Wannholt (D) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från  
D, S, M, L och C den 6 april 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 68 (79) 
   
   

§ 315   
Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor i stället för Jenny Broman (V) 

Beslut 
Till ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för  
Jenny Broman (V) för tiden till och med den 31 december 2022 utses Finn Hellman (V). 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Finn Hellman 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 69 (79) 
   
   

§ 316   
Reviderat yrkande från V, MP och S angående åtgärder för 
minskad trängsel för resenärer i kollektivtrafiken 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 70 (79) 
   
   

§ 317   
Yrkande från D angående hantering av utökat uppdrag för 
nämnden för demokrati och medborgarservice 

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 27 april 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 71 (79) 
   
   

§ 318 1297/21 
Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar 
och företag i Göteborg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Helena Norin och Karin Pleijel väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 mars 2022, § 266. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 februari 2022.  
Yrkande från MP och V den 31 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 mars 2022.  
Yttrande från S den 22 mars 2022.  
Yttrande från SD den 1 april 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V 
den 31 mars 2022 om att tillstyrka motionen. 

Blerta Hoti (S) yrkar att motionen ska avstyrkas med hänvisning till yttrandet från S 
den 22 mars 2022 och avslag på yrkande från MP och V den 31 mars 2022. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar att motionen ska avstyrkas och avslag på yrkande från  
MP och V den 31 mars 2022. 

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

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

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

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 april 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 72 (79) 
   
   

§ 318 1297/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 87 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 73 (79) 
   
   

§ 319 1496/21 
Remiss från Justitiedepartementet - Vägar till ett tryggare 
samhälle (SOU 2021:85) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen av betänkandet Vägar till ett tryggare samhälle, i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Justitiedepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2022. 
Yrkande från SD den 31 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 31 mars 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 31 mars 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), 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). 

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 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 74 (79) 
   
   

§ 320 0110/22 
Remiss från Försvarsdepartementet - Slutbetänkande - 
Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för 
uppföljning och utvärdering SOU 2021:103 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning 
och utvärdering (SOU 2021:103), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Försvarsdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2022. 
Yrkande från SD den 1 april 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 1 april 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 1 april 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Försvarsdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 75 (79) 
   
   

§ 321 0168/22 
Remiss från VästKom - Samverkansavtal digitala hjälpmedel  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Samverkansavtal digitala hjälpmedel, i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till VästKom. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Västkom 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 76 (79) 
   
   

§ 322 0313/22 
Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag 
inför rambudget 2023  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över samrådsunderlag från Göteborgsregionens kommunalförbund med förslag 
till rambudget för 2023 i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 77 (79) 
   
   

§ 323   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 78 (79) 
   
   

§ 324  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 

 
• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0333/22 - Anmälan av kommunstyrelsens råds årsrapporter 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-02 och 2022-03-16 
• Arvodesberedningens protokoll 2022-02-25 och 2022-03-17 
• 0067/22 - Granskning av verksamhetsåret 2021 av kommunstyrelsen 
• 0067/22 - Granskning av kontinuitetsförmåga i samhällsviktig verksamhet i 

Göteborgs Stad  
• 0781/21 - Visselblåsarfunktionens anmälningsärenden 2021 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 79 (79) 
   
   

§ 325   
Förlängning av förordnande av politisk sekreterare för D 

Beslut 
1. Mattias Arvidssons (D) förordnande som politisk sekreterare för D förlängs  

från och med den 1 maj 2022 till och med den 31 december 2022. 
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Mattias Arvidsson 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 
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