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Tid: 09:30–12:00  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 458-507 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), 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), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C),  
Jonas Attenius (S) 

Övriga ersättare 
Nina Miskovsky (M), §§ 458-491, Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S),  
Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld,  
Bo Larsson, § 458, Jörgen Einarsson, § 458, Pär Aronsson, § 458, Gabriella Nässén,  
§ 459, Anna Grunander, § 459, Annie Hohlfält, § 459, Lotta Wikström, § 459 
Via Teams: Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Gustav Öberg, Sofia Kodelja, Louise 
Warenius, Anna Skrapste, Emmie Nordell, Klas Eriksson, Marie Brynolfsson, Rasmus 
Loberg, Alice Vernersson, Jennifer Hankins, Erik Järvelä, Martin Jordö, Mattias 
Arvidsson, Patrik Höstmad, Mariette Höij Risberg, Jasmin Usta, Aria Nakhaei, Jeta 
Ibishi, Stefan Kraft, Anna Andersson, Fredrik Lundgren, Jens Adamik, Abraham Staifo, 
Ellen Österberg, Rebecca Gellerman, Cindy Chiem, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, 
Joachim Lundell, Björn Tidland, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, 
Magnús Sigfússon, § 458, Robertho Settergren, § 458 
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Underskrifter 

 
Anslag om justering av paragraf 486, 2022-06-01 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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§ 458   
Information från Trafikverket avseende Västlänken 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Bo Larsson och Jörgen Einarsson från Trafikverket lämnar en lägesrapport om arbetet 
med Västlänken. 
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§ 459   
Redovisning av nämnders och bolags pågående arbete med 
att fler unga mellan 10 och 12 år ska ha enkel tillgång till 
fritidsaktiviteter i anslutning till skoldagen 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Gabriella Nässén lämnar en inledande information. 

Anna Grunander, grundskoleförvaltningen, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Fritidshem 10-13 år 
• Kulturskolan 
• Skola som arena och Lights on 

Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden, lämnar en information om skola som arena 
och Lights on. 

Lotta Wikström, socialförvaltning Sydväst, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Fritid Sydväst 
• Förutsättningar 
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§ 460   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 461 0067/22 
Kommunstyrelsens yttrande efter stadsrevisionens 
granskningar av kommunstyrelsen 2021  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande skickas till stadsrevisionen som 
kommunstyrelsens yttrande med anledning av lämnade rekommendationer till 
kommunstyrelsen i revisionsredogörelserna:  

• Kommunstyrelsen – granskning av verksamhetsåret 2021  
• Göteborgs Stad – granskning av räkenskaper och bokslut 2021 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till stadsrevisionen 
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§ 462 0199/22 
Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnder och styrelser samt några rapporter 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2022. 
Yrkande från SD den 18 maj 2022. 
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§ 463 0080/22 
Hemställan från socialnämnd Centrum om förändring i 
reglementet gällande ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reglemente för Göteborgs Stads socialnämnd Centrum, med tillägg i § 17  
(handlägga ärenden och fatta beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader), i 
enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 april 2022. 
Yttrande från D den 1 juni 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 133 
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§ 464 1465/21 
Redovisning av uppdrag om hur äldreombudsmannens 
arbete och iakttagelser kontinuerligt kan delges 
kommunstyrelsen samt äldre vård och omsorgsnämnden  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Äldreombudsmannens uppdrag förtydligas i enlighet med vad som framgår i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25, § 39, punkt 5, att se över och återkomma 
med förslag på hur äldreombudsmannens arbete och iakttagelser kan komma 
kommunstyrelsen och äldre samt vård- och omsorgsnämnden till del kontinuerligt, 
förklaras fullgjort. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 134 
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§ 465 0413/22 
Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och 
ersättningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker arvodesberedningens förslag i skrivelse den 9 maj 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar revideras i enlighet med bilaga 4 
till stadsledningskontorets förslag och gäller från och med den 1 januari 2023. 

2. Regler om studiebesök och studiedagar för fullmäktiges ledamöter och ersättare, 
kommunfullmäktige 2001-03-22, § 13, upphör att gälla den 31 december 2022 då 
bestämmelsen har inarbetats i Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. 

Handlingar 
Skrivelse från arvodesberedningen den 9 maj 2022. 
Yrkande från V och MP den 24 maj 2022. 
Yrkande från D den 30 maj 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 24 maj 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från D  
den 30 maj 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 30 maj 2022. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 135 
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§ 466 0457/22 
Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för 
stadsutveckling  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 423. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 april 2022. 
Yrkande från SD den 13 maj 2022. 
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§ 467 0522/22 
Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder och styrelser med 
anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att samordna anordningen av boende för tillfälligt 
skyddsbehövande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA).  
I uppdraget ska ingå att: 
a. Tillhandahålla boendeplatser för målgruppen 
b. Vara stadens kontakt gentemot Migrationsverket i frågor som rör boende för 

tillfälligt skyddsbehövande 
c. Ta emot avisering om anvisning av tillfälligt skyddsbehövande från 

Migrationsverket 
d. Samverka med idéburna organisationer och övriga civilsamhället i arbetet med att 

tillhandahålla boendeplatser för målgruppen 
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att: 

a. Bidra med boendelösningar till socialnämnd Sydväst  
b. Bidra med särskilda boendealternativ för hushåll som kan anvisas med särskilda 

behov av anpassat boende med anledning av medicinska skäl. 
c. Bistå med juridisk kompetens inom hyresjuridik 

3. Lokalnämnden får i uppdrag att bidra med boendelösningar till socialnämnd Sydväst i 
form av lokaler som lämpar sig för boende. 

4. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att ta fram lägenheter som kan lämnas till 
fastighetsnämnden eller socialnämnd Sydväst för att i vissa fall användas som boende 
för tillfälligt skyddsbehövande. 

5. Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att bistå med nödvändiga insatser i de fall 
tillfälligt skyddsbehövande på grund av funktionsnedsättning bedöms ha behov av 
detta i det anordnade boendet, om det inte faller under annan huvudmans ansvar. 

6. Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att bistå med nödvändiga 
insatser i de fall tillfälligt skyddsbehövande på grund av ålder bedöms ha behov av 
detta i det anordnade boendet, om det inte faller under annan huvudmans ansvar. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 425. 
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§ 467 0522/22 forts. 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2022.  
Yrkande från S den 13 maj 2022.  
Tilläggsyrkande från MP och V den 13 maj 2022.  
Tilläggsyrkande från SD den 25 maj 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 18 maj 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
MP och V den 13 maj 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 13 maj 2022 och avslag på övriga 
yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från SD den 25 maj 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på Karin Pleijels m.fl. yrkande 
om bifall till stadsledningskontorets förslag och Jonas Attenius yrkande och finner att 
Karin Pleijels m.fl. yrkande bifallits. 

Ordföranden 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. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 18 maj 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 136 
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§ 468 1362/21 
Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av 
kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 426. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 april 2022.  
Yrkande från S den 31 maj 2022. 
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§ 469   
Yrkande från MP och V angående socialt förebyggande 
brobyggare 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 428. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 3 maj 2022.  
Yrkande från SD den 18 maj 2022.  
Yttrande från M, L, C, KD och D den 30 maj 2022.  
Yttrande från S den 1 juni 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 3 maj 2022 och avslag på 
yrkande från SD den 18 maj 2022. 

Marina Johansson (S) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkandet från  
MP och V den 18 maj 2022. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m.fl. yrkande om 
avslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna m.fl. yrkande som 
Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på 
återstående yrkanden och finner att Karin Pleijels yrkande om bifall till yrkande från  
MP och V antagits som motförslag i huvudvoteringen. 
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§ 469 forts.   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons m.fl. yrkande om avslag 
och Nej för Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till yrkandet från MP och 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) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

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

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

Protokollsanteckningar 
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 30 maj 2022.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 juni 2022. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
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§ 470   
Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i 
ett nytt säkerhetspolitiskt läge 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

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

Handlingar 
Yrkande från S och D den 27 april 2022.  
Yrkande från SD den 13 maj 2022.  
Yrkande från MP och V den 30 maj 2022. 
Yttrande från SD den 3 maj 2022.  
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§ 471   
Yrkande från D angående kostnader för Göteborgs Stad när 
projekt Västlänken försenas 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 440. 

Handlingar 
Yrkande från D den 10 maj 2022.  
Yrkande från SD den 18 maj 2022. 
Yttrande från MP och V den 17 maj 2022.  
Yttrande från M, L, C och KD den 18 maj 2022.  
Yttrande från S den 1 juni 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 10 maj 2022.  

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

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag 
på yrkandet från D den 10 maj 2022.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars m.fl. 
yrkande om avslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Daniel Bernmars 
m.fl. yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts yrkande om bifall 
till yrkandet från D antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande om 
avslag och Nej för bifall till Martin Wannholts yrkande om 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). 
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§ 471 forts. 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från MP och V antecknar följande till protokollet: Som tillägg till vårt 
yttrande vill vi också hänvisa till ärende 2.2.15 vid dagens sammanträde där vi föreslår ett 
annat hanteringssätt än det som D yrkar angående uppgifterna om risker för förseningar 
och ökade kostnader för Västlänken. I ärende 2.2.15 föreslår vi att Stadsledningskontoret 
får i uppdrag att återkomma med en fördjupad lägesbild av projekt Västlänken. I 
uppdraget ska även förslag på tätare uppföljning av projektet inkluderas. 

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 17 maj 2022.  

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

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 1 juni 2022. 
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§ 472   
Yrkande från S om att låta Liseberg återuppta en historisk 
tradition 

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

Kommunstyrelsen hemställer till Lisebergs styrelse att utreda om Liseberg ska ha öppet 
under dagtid, för gratis entré för pensionärer när attraktioner är stängda eller om 
pensionärsrabatt kan införas vid entrén. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 441. 

Handlingar 
Yrkande från S den 11 maj 2022.  
Yrkande från V och MP den 25 maj 2022. 
Yrkande från D den 31 maj 2022.  

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 11 maj 2022. 

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

Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till yrkande från D den 31 maj 2022. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på övriga 
yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jessica Blixts m.fl. yrkande 
bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Liseberg AB 
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Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (60) 
   
   

§ 473   
Yrkande från D angående information om familjeplanering till 
kvinnor i utsatta områden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 442. 

Handlingar 
Yrkande från D den 10 maj 2022.    
Tilläggsyrkande från S den 13 maj 2022.  
Yrkande från MP och V den 25 maj 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 27 maj 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (60) 
   
   

§ 474   
Reviderat yrkande från D och S om att bevara och utveckla 
Slottskogsobservatoriet 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D och S den 28 maj 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett långsiktigt huvudmannaskap och 
fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet.  

2. Higabs styrelse får i uppdrag att ta fram en plan för att bevara och utveckla 
Slottsskogsobservatoriets byggnader på ett sätt som långsiktigt stödjer observatoriets 
verksamhet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 443. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 28 maj 2022 (reviderat).  
Yrkande från V och MP den 30 maj 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 27 maj 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 juni 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från D och S 
den 28 maj 2022. Vidare yrkar Jörgen Fogelklou (SD) bifall till tilläggsyrkande från SD 
den 27 maj 2022. 

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

Axel Darvik (L) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena med undantag av 
tilläggsyrkandet från SD och finner att Axel Darviks yrkande om avslag bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Axel Darviks yrkande som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Martin Wannholts och Jörgen Fogelklous yrkande om bifall till yrkande från  
D och S antagits som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (60) 
   
   

§ 474 forts.  
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Darviks yrkande om avslag och Nej 
för bifall till Martin Wannholts och Jörgen Fogelklous yrkande om bifall till yrkandet 
från D och S.” 

Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (4). 

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

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

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

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 1 juni 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 138 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (60) 
   
   

§ 475   
Yrkande från MP och V angående Konstepidemin 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 24 maj 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (60) 
   
   

§ 476   
Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS 
risker för exponering och spridning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från MP och V den 24 maj 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (60) 
   
   

§ 477   
Yrkande från D angående förtydligande av de satsningar i 
samband med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som 
långsiktiga 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från D den 25 maj 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (60) 
   
   

§ 478   
Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete 
med ombildningar 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från D den 25 maj 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (60) 
   
   

§ 479   
Yrkande från SD angående anslutning av externa aktörer till 
stadens parkeringsledningssystem 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från SD den 20 maj 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (60) 
   
   

§ 480   
Yrkande från SD angående grundskolenämnden och 
bristerna i skolornas säkerhets- och trygghetsarbete 

Beslut 
På förslag av Jessica Blixt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från SD den 19 maj 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (60) 
   
   

§ 481   
Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens 
arbetssätt i Bostadsbolaget  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från S och MP den 25 maj 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (60) 
   
   

§ 482   
Yrkande från D angående att förbjuda spelreklam på stadens 
reklamplatser  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från D den 25 maj 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (60) 
   
   

§ 483   
Yrkande från MP och V angående inrättande av Regnbågshus 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 25 maj 2022. 
Yttrande från S den 31 maj 2022. 
Yttrande från D den 31 maj 2022. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 25 maj 2022 med 
hänvisning till yttrandet från D den 31 maj 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 25 maj 2022. 

Axel Darvik (L) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 25 maj 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från MP och V den 25 maj 2022 med hänvisning 
till yttrandet från S den 31 maj 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), 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. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 maj 2022. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 maj 2022. 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (60) 
   
   

§ 484 0364/22 
Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen 
om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas 
säkerhets- och trygghetsarbete 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 maj 2022. 
Yrkande från SD den 18 maj 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (60) 
   
   

§ 485 0504/22 
Hemställan från trafiknämnden om bemyndigande att 
förhandla om avtal gällande tillköp av avgiftsfri färjetrafik i 
Göta älv  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Trafiknämnden bemyndigas förhandla med Västtrafik AB om nytt avtal för avgiftsfri 
färjetrafik i Göta Älv med inriktning att Göteborgs Stad ska finansiera avgiftsfri 
färjetrafik mellan Lindholmen och Stenpiren samt mellan Pumpgatan och Stenpiren 
mellan 2025 och 2032 med möjlighet till förlängning. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafiknämnden 
Västtrafik AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (60) 
   
   

§ 486 0902/21 
Komplettering gällande ansökan om ändring av föreskrifter 
avseende stiftelsen Hilda Henriques fond  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. I egenskap av förvaltare för stiftelsen Hyresfonden för pauvres honteux godkänns 
ändring av föreskrifter avseende den till Hyresfonden för pauvres honteux anknutna 
stiftelsen Hilda Henriques fond på så vis att stiftelsens tillgångar, sedan eventuella 
skulder reglerats, får föras över till stiftelsen Hyresfonden för pauvres honteux.   

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att för stiftelsen ansöka om tillstånd att ändra 
föreskrifterna enligt ovan, samt vidta eventuella justeringar som kan komma att 
påkallas med anledning av stiftelsens ansökan.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2022. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kammarkollegiet genom stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (60) 
   
   

§ 487   
Val av två ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för 
Danial Moeeni Taghavi (-) och Andreas Hernbo (-) som avsagt 
sig 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Danial Moeeni Taghavi (-) för 
tiden till och med 2022 utses Jacob Lidman (-).  

Till ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Andreas Hernbo (-) för tiden till 
och med 2022 utses Lisu Asu (-).  

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads HBTQ-råd 
Valberedningen 
Jacob Lidman 
Lisu Asu 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (60) 
   
   

§ 488 0269/22 
Remittering av förslag om att ändra i lokal ordningsföreskrift 
17 § med inriktningen att genomgång för kopplade hundar på 
gång- och cykelvägar över Askimsbadet och Näsetbadet 
tillåts året om  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (60) 
   
   

§ 489 0116/22 
Samlad redovisning av uppdrag för att motverka 
tystnadskultur och remittering av handlingsplan 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från V och MP: 

1. Redovisningen av stadsledningskontorets uppdrag 2021-09-16 § 666 att i samverkan 
med berörda nämnder och bolag ta fram fördjupade lägesbilder och kartläggningar av 
tystnadskultur samt otillåten påverkan i stadens verksamheter i syfte att förstå 
bakomliggande orsaker samt vad som brister i stadens nuvarande rutiner, hantering 
och organisationskultur, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort.  

2. Redovisningen av stadsledningskontorets uppdrag 2021-09-16 § 666 att utifrån de 
fördjupade lägesbilderna och kartläggningarna föreslå åtgärder för att säkerställa att 
tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande 
ledarskap med koppling till kriminalitet omhändertas, antecknas och förklaras 
fullgjort. 

3. Redovisningen av stadsledningskontorets uppdrag 2021-09-16 § 666 att utifrån de 
fördjupade lägesbilderna och kartläggningarna föreslå mål och strategier för att 
motverka tystnadskultur i Göteborgs stads trygghets- och brottsförebyggande 
program, antecknas och förklaras fullgjort.  

4. Delredovisningen av stadsledningskontorets uppdrag 2021-09-16 § 666 att fördjupa 
och stärka samarbetet med de fackliga organisationerna utifrån samverkan och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i hela stadens organisation, antecknas.  

5. Redovisningen av stadsledningskontorets uppdrag 2021-09-16 § 668 att utvärdera 
stadens visselblåsarfunktion och föreslå hur visselblåsarfunktionen kan utökas till att 
omhänderta tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem 
och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet, antecknas och förklaras 
fullgjort.  

6. Kommunstyrelsen remitterar stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads 
handlingsplan mot tystnadskultur, i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, till samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad samt de fackliga 
organisationer som är representerade i den centrala samverkansgruppen (CSG) samt 
till de som ingår i koncernfackliga rådet. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 april 2022, § 358, den 4 maj 2022, § 408 och den 18 maj 2022, § 444. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (60) 
   
   

§ 489 0116/22 forts. 
Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2022.  
Yrkande från SD den 21 april 2022.  
Tilläggsyrkande från V och MP den 29 april 2022.  
Tilläggsyrkande från D och S den 31 maj 2022.  

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
V och MP den 29 april 2022. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D och S den 31 maj 2022 och tilläggsyrkande från  
V och MP den 29 april 2022. 

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

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Jörgen Fogelklous yrkande och finner att Karin 
Pleijels m.fl. yrkande bifallits. 

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

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från V och MP. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Till remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (60) 
   
   

§ 490   
Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om 
sanktioner införs mot eller från Kina 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 4 maj 2022, § 405 och den 18 maj 2022, § 445. 

Handling 
Yrkande från SD den 25 april 2022. 

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

Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från SD  
den 25 april 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), 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). 

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

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

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (60) 
   
   

§ 491   
Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och 
anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar 
under massflyktsdirektivet 

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 4 maj 2022, § 407 och den 18 maj 2022, § 447. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 27 april 2022.   
Yrkande från D den 29 maj 2022. 
Yttrande från S den 18 maj 2022.  

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S) och Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på samtliga 
yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 27 april 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 29 april 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Karin 
Pleijels m.fl. yrkande om avslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar 
Karin Pleijels m.fl. yrkande som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer 
härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin Wannholts yrkande 
om bifall till yrkandet från D antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Karin Pleijels m.fl. yrkande om avslag 
och Nej för bifall till Martin Wannholts yrkande om 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 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (60) 
   
   

§ 491 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 18 maj 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (60) 
   
   

§ 492   
Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 448. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 11 maj 2022. 
Yrkande från S den 26 maj 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (60) 
   
   

§ 493   
Yrkande från V och MP om att Göteborgs Stad ska motverka 
att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för import av 
fossilgas 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 449. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 11 maj 2022.  
Yrkande från SD den 30 maj 2022. 
Yrkande från D den 30 maj 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 30 maj 2022. 
Yttrande från S den 31 maj 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 11 maj 2022.  

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 11 maj 2022 med hänvisning 
till yttrandet från S den 31 maj 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 30 maj 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 30 maj 2022.  

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 11 maj 2022. 

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

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

Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), 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). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (60) 
   
   

§ 493 forts.  
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 30 maj 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 maj 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (60) 
   
   

§ 494   
Reviderat yrkande från S och D angående lägesbild om 
trygghetssituationen i Rannebergen  

Beslut 
Yrkandet från S och D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 18 maj 2022, § 450. 

Handlingar 
Yrkande från S och D den 31 maj 2022 (reviderat).  
Yrkande från MP och V den 25 maj 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 30 maj 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 1 juni 2022. 

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

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D  
den 31 maj 2022. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S och D den 31 maj 2022 och 
tilläggsyrkande från SD den 30 maj 2022. 

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

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

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

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

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

Ordföranden konstaterar härmed att tilläggsyrkandet från SD har fallit. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (60) 
   
   

§ 494 forts.   
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 1 juni 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (60) 
   
   

§ 495   
Yrkande från S och D angående ersättning för 
sommarpersonal 
 
Ärendet har återtagits. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (60) 
   
   

§ 496   
Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets 
villkor i Göteborg 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 25 maj 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (60) 
   
   

§ 497   
Yrkande från V och MP angående bemanningssituationen 
under sommaren  
 
Ärendet har återtagits. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (60) 
   
   

§ 498   
Yrkande från M, L, C, S, V och MP särskilt yttrande KD 
angående fördjupad lägesbild av Västlänken 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en fördjupad lägesbild av projekt 
Västlänken. I uppdraget ska även förslag på tätare uppföljning av projektet inkluderas. 
Uppdraget ska genomföras i dialog med Trafikverket. 

Handlingar 
Yrkande från M, L, C, S, V och MP särskilt yttrande KD den 25 maj 2022. 
Yrkande från SD den 18 maj 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, S, V och MP den 25 maj 2022 
och avslag på yrkande från SD den 18 maj 2022. 

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

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 maj 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (60) 
   
   

§ 499   
Yrkande från D  angående dialog mellan Trafikverket och 
kommunstyrelsen om projekt Västlänkens problem 
 
Ärendet har återtagits. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (60) 
   
   

§ 500 0192/22 
Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur 
villkoren för familjehem kan förbättras 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2022. 
Yrkande från S den 30 maj 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 31 maj 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (60) 
   
   

§ 501 0190/22 
Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att 
öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet 
att delta i föreningslivet 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 15 juni 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2022. 
Yrkande från V, MP och S den 30 maj 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (60) 
   
   

§ 502 1352/21 
Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) 
om fler HVB-hem i kommunal regi 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Beslutssats 1 i den av Frida Tånghag och Sara Carlsson Hägglund väckta motionen 
bifalles. 

2. Göteborgs Stad tar fram en plan för hur kommunen på kort och lång sikt kan bedriva 
fler hem för vård och boende i egen regi. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 april 2022, § 368, den 4 maj 2022, § 412 och de 18 maj 2022, § 452. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2022.  
Yrkande från D, M, L, C och KD den 27 april 2022.  
Yrkande från S den 29 april 2022.  

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att beslutssats 1 i motionen ska 
tillstyrkas. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) att beslutssats 2 i motionen ska avstyrkas. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 29 april 2022 om att beslutssats 
1 i motionen ska tillstyrkas och beslutssats 2 i motionen ska avstyrkas. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 25 maj 2022 om att beslutssats 1 i 
motionen ska tillstyrkas och beslutssats 2 i motionen ska avstyrkas. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka beslutssats 1 i motionen. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 139 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (60) 
   
   

§ 503 0343/22 
Remiss från riksdagens socialutskott - Promemorian Barnets 
bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i 
socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remissen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU, i enlighet med bilaga 
4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till socialutskottet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 maj 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 30 maj 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 30 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till socialutskottet 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (60) 
   
   

§ 504 0349/22 
Remiss från Justitiedepartementet - Viktigt meddelande till 
allmänheten - en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss av promemorian Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn 
av VMA-systemet (Ds 2022:1), i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Justitiedepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 30 maj 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 30 maj 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Justitiedepartementet 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (60) 
   
   

§ 505 0394/22 
Remiss från Socialdepartementet - Slutbetänkande Hälso- 
och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga  
(SOU 2022:6) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över slutbetänkandet Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad 
förmåga (SOU 2022:6), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 maj 2022. 
Yrkande från SD den 30 maj 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 30 maj 2022. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Socialdepartementet 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (60) 
   
   

§ 506   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (60) 
   
   

§ 507  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
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