
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 1 (67) 
  

   

Tid: 9:30–11:45  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 34-82 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), via Teams: Blerta Hoti (S), Axel 
Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Via Teams: Nina Miskovsky (M), Henrik Munck (-) 

Övriga ersättare 
Via Teams: Jenny Broman (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Elisabet Lann (KD) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Lina Isaksson, via Teams: Jonas Kinnander, Erica Farberger, 
Christina Hofmann, Mathias Sköld, Johannes Hulter, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, 
Gustav Öberg, Louise Warenius, Anna Skrapste, Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie 
Nordell, Anna-Klara Behlin, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus Loberg, 
Jennifer Hankins, Erik Järvelä, Carina Bulic, Patrik Höstmad, Veronica Öjeskär, Mattias 
Arvidsson, Martin Jordö, Jonas Berg, Stefan Kraft, Jeta Ibishi, Louise Isberg, Clara 
Thulin, Jasmin Usta, Birgitta Granquist, Fredrik Lundgren, Abraham Staifo, Cecilia 
Hällstrand, Rebecca Gellerman, Ellen Österberg, Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, 
Dan-Ove Marcelind, Joachim Lundell, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy 
Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Magnus Sigfússon, § 34, Henrik Levin, § 34, 
Carl-Anton Holmgren, § 34, Pernilla Seger, § 34, Peter Löwendahl, § 34 

Justeringsdag:   
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Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
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_________________________ 
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§ 34   
Information gällande utredning om ny arena och 
stadsutveckling i evenemangsområdet 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Magnus Sigfússon och Henrik Levin lämnar en information under följande rubriker: 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10 § 124 enligt yrkande från S, D, M, V, L och C. 
• Utgångspunkter för huvudförslaget 
• Huvudförslag 

- Tidplan huvudalternativ 
• Placering av arena på befintlig Scandinaviumtomt 

- Om- och tillbyggnad av Scandinavium 
- Tidplan om- och tillbyggnadsalternativet 
- Ny arena på befintlig Scandinaviumtomt 

• Handlingsalternativ 
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§ 35   
Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Upprop förrättas. 

Ingen av kommunstyrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare ansåg sig förhindrad 
att delta vid ärendenas behandling. 
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§ 36 1316/21 
Göteborgs Stads policy för den ekologiska dimensionen av 
hållbar utveckling (reviderad miljöpolicy för Göteborgs Stad) 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderad miljöpolicy för Göteborgs Stad med rubriken Göteborgs Stads policy för den 
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 december 2021. 
Återremissyrkande från MP och V den 20 januari 2022. 
Yrkande från SD den 21 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från MP och V den 20 januari 2022. 

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

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD 
den 21 januari 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

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

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att 
stadsledningskontorets förslag bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 13 
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§ 37 1683/20 
Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling 
AB kan avvecklas 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2022. 
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§ 38 1241/21 
Redovisning av uppdrag att beakta utredningen gällande 
överföring av lokaler från förvaltning till bolag i utredningen 
av en ny organisation för stadsutveckling  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 december 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 8 (67) 
   
   

§ 39 1427/21 
Hemställan från Liseberg AB om avyttring av stug- och 
campingverksamhet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 november 2021. 
Yrkande från V, MP och S den 21 januari 2022. 
Yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022 (redovisat vid sammanträdet). 
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§ 40 0367/21 
Utredning av ny arena och stadsutveckling i 
evenemangsområdet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2022. 
Yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022 (redovisat vid sammanträdet). 
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§ 41 0800/21 
Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso- och sjukvård  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Rapporten Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso-och sjukvård i Göteborgs Stad, i 
enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 970. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 november 2021. 
Yrkande från SD den 10 december 2021. 
Yttrande från V och MP den 25 januari 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Marina Johansson (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Marina Johansson (S) och Daniel 
Bernmar (V) avslag på yrkande från SD den 10 december 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 10 december 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m.fl. yrkande 
bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 14 
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§ 42 1422/19 
Tomträttsavgift för Emily Wijks stiftelse 

Beslut 
Enligt yrkande från S, V, MP och D: 

Ärendet avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 973. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 oktober 2021. 
Yrkande från SD den 8 december 2021. 
Yrkande från S, V, MP och D den 25 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Martin Wannholt (D) 
yrkar bifall till yrkande från S, V, MP och D den 25 januari 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD 
den 8 december 2021. 

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i 
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och 
finner att Jonas Attenius m.fl. yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 
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§ 42 1422/19 forts. 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall 
till Jonas Attenius m.fl. yrkande.” 

Axel Darvik (L), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (4). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och Jonas Attenius (S) röstar  
Nej (8). 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) 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 och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 26 januari 2022. 
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§ 43   
Reviderat yrkande från V och MP om att säkra fritidsklubben 
Diamantens framtid 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 982. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 21 januari 2022 (reviderat). 
Yttrande från M, L, C och KD den 26 januari 2022. 
Yttrande från D och S den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Axel Darvik (L) och Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP  
den 21 januari 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 21 januari 2022 med 
hänvisning till yttrandet från D och S den 26 januari 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 21 januari 2022. 

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

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

Representanterna från D och S antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 26 januari 2022. 
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§ 44 1346/21 
Redovisning av uppdrag till Göteborgs Hamn AB att utreda 
förvärv av kajlägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2021 till Göteborgs Hamn AB att utreda förvärv 
av kajlägen som andra bolag eller kommunen äger och ansvarar för, men som inte 
underhålls eller ställs till förfogande, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 12 januari 2022, § 3. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 december 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 16 
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§ 45 1320/21 
Redovisning av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för 
demokrati och medborgarservice gällande central 
medborgarbudget i Göteborgs Stad   

Beslut 
Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret enligt yrkande från MP och V: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att skicka redovisningen av uppdrag till Göteborgs 
Stads nämnd för demokrati och medborgarservices gällande central medborgarbudget i 
Göteborgs Stad på remiss till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst 
samt till äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 975 och den 12 januari 2022, § 7. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 november 2021. 
Yrkande från SD den 9 december 2021. 
Återremissyrkande från MP och V den 20 januari 2022. 
Yttrande från S den 7 januari 2022. 
Yttrande från D den 25 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V), Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel  
Josefson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från MP och V  
den 20 januari 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) avslag på 
yrkande från SD den 9 december 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD 
den 9 december 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
återremissyrkande från MP och V den 20 januari 2022 med hänvisning till yttrandet från 
S den 7 januari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet från 
MP och V och finner att det bifallits. 
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§ 45 1320/21 forts. 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 januari 2022. 

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 
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§ 46 1673/20 
Redovisning av uppdrag att samordna arbetet mot 
svartkontrakt och att sprida arbetet över staden  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltnings AB Framtiden får ett övergripande ansvar för att tillhandahålla rutiner 
och samordna gemensamma kontrollåtgärder samt vara en stödfunktion mot oriktiga 
hyresförhållanden för de boenden som Göteborgs Stad förfogar över.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2021, att samordna arbetet mot svartkontrakt 
och att sprida arbetet över staden, förklaras fullgjort. 

3. Delrapport av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020, uppdrag att delta i 
Skatteverkets pilotprojekt om felaktig folkbokföring, antecknas.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 976 och den 12 januari 2022, § 8. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 november 2021. 
Tilläggsyrkande från SD den 7 december 2021. 
Tilläggsyrkande från V, MP och S den 10 januari 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från SD den 7 december 2021. 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V, MP och S den 10 januari 2022 
samt avslag på tilläggsyrkande från SD den 7 december 2021. 

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 V, MP och S och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 
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§ 46 1673/20 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från  
V, MP och S.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättarna Nina Miskovsky (M) och Henrik Munck (-) samt ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 17 
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§ 47   
Reviderat yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD 
angående bättre laddmöjligheter för elbilar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, D och S den 21 januari 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att skyndsamt göra 
det tillfälligt kostnadsfritt under 2022 för laddbara bilar att parkera, i enlighet med 
Göteborgs Stads Parkering AB:s modell för nattladdning, på offentliga 
parkeringsplatser 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 Parkering AB, att återkomma årligen till kommunstyrelsen med utvärdering 
och avvägning gällande modellen för nattladdning. 

3. Trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att framöver verka 
för att parkering av utsläppsfria bilar premieras för att påskynda omställningen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 983 och den 12 januari 2022, § 10. 

Handlingar 
Yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 21 januari 2022 (reviderat). 
Yrkande från MP den 21 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 31 december 2021. 
Yttrande från V den 21 januari 2022. 

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

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 21 januari 2022 och avslag på 
övriga yrkanden.  

Ordföranden Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D), Emmyly Bönfors (C) och Blerta 
Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, D och S den 21 januari 2022. Vidare yrkar 
Axel Josefson (M) avslag på övriga yrkanden.  

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, D och S 
den 21 januari 2022 och tilläggsyrkande från SD den 31 december 2021.  
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§ 47 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 
SD och finner att yrkandet från M, L, C, D och S bifallits. 

Ordföranden ställer propositioner på tilläggsyrkandet från SD och finner att det avslagits. 

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

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 januari 2022. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 18 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (67) 
   
   

§ 48   
Yrkande från V och MP angående om att införa en 
mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborg 

Beslut 
Enligt yrkande från S och D: 

1. Yrkandet från V och MP avslås.  
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 

muntlig redogörelse för nämnders och bolags pågående arbete med att fler unga 
mellan 10 och 12 år ska ha enkel tillgång till fritidsaktiviteter i anslutning till 
skoldagen.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 12 januari 2022, § 11. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 22 december 2021. 
Yrkande från S och D den 21 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar 
bifall till yrkande från S och D den 21 januari 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 22 december 2021. 

Axel Darvik (L) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena 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 Jessica Blixts m.fl. yrkande om bifall 
till yrkande från S och D antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (67) 
   
   

§ 48 forts.   
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från  
S och D.” 

Axel Darvik (L), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (4). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) röstar Nej (6). 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (67) 
   
   

§ 49   
Yrkande från S om att motverka oegentligheter och 
ombildningskonsulter 

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 12 januari 2022, § 12. 

Handlingar 
Yrkande från S den 5 januari 2022. 
Yrkande från SD den 21 januari 2022. 
Yttrande från MP den 25 januari 2022. 
Yttrande från D, M, L, C och KD den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) anmäler att hon inte deltar i beslutet med hänvisning till yttrandet från 
MP den 25 januari 2022. 

Jonas Attenius (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från S  
den 5 januari 2022. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från SD  
den 21 januari 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från S den 5 januari 2022 med hänvisning 
till yttrandet från D, M, L, C och KD den 26 januari 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 21 januari 2022. 

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (67) 
   
   

§ 49 forts. 
Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) anmäler att hon inte deltar i beslutet med hänvisning till yttrandet från 
MP den 25 januari 2022. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 januari 2022. 

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

Reservation 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för det egna yrkandet. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (67) 
   
   

§ 50   
Yrkande från MP och V angående stödåtgärder för 
restauranger och butiker  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 17 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 26 januari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (67) 
   
   

§ 51   
Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för 
barn och ungas psykiska hälsa 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 19 januari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (67) 
   
   

§ 52 1447/21 
Former för återrapportering från beredningar, 
referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (67) 
   
   

§ 53   
Reviderat yrkande från S, M, L, C och D särskilt yttrande KD 
angående hyresmodellen för verksamhetslokaler  

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att snarast möjligt följa upp och redovisa 
konsekvenser av hyresmodellen med särskilt fokus på diskrepanser mellan faktiskt 
utfall och beräkningar i budgetunderlaget för 2022. I detta arbete ska såväl 
lokalnämnden som de berörda verksamhetsnämnderna ges möjlighet att yttra sig. 

2. Kommunstyrelsen hemställer till lokalnämnden att följa upp den nya hyresmodellen 
och effekterna av införandet. I uppdraget ska verksamhetsnämnderna ha möjlighet att 
yttra sig.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att senast i budgetunderlaget för 2023 redovisa 
historiska hyreshöjningar. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 december 2021, § 951 och den 15 december 2021, § 995. 

Handlingar 
Yrkande från S, M, L, C och D särskilt yttrande KD den 25 januari 2022 (reviderat). 
Yrkande från V och MP den 10 december 2021. 
Yttrande från SD den 24 januari 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), ordföranden Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D) och 
tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från S, M, L, C och D 
den 25 januari 2022. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
avslag på yrkande från V och MP den 10 december 2021. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 10 december 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från  
S, M, L, C och D den 25 januari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jonas Attenius m.fl. 
yrkande bifallits. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (67) 
   
   

§ 53 forts.   
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Lokalnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (67) 
   
   

§ 54   
Reviderat yrkande från MP, V S, D, M, L och C särskilt 
yttrande KD angående utredning gällande placering av unga 
som utsatts för hedersrelaterat våld 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda om Göteborgs Stad placerar unga personer 
som utsatts för hedersvåld på SiS ungdomshem samt hur staden arbetar för att säkerställa 
att dessa personers identitet och gömställe inte röjs, som komplement till 
stadsledningskontorets uppdrag att redovisa vilken typ av insatser som vidtas av 
socialtjänsten vid aktualiseringar gällande tvångsgifte och övriga hedersrelaterade 
ärenden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 1002. 

Handlingar 
Yrkande från MP, V, S, D, M, L och C särskilt yttrande KD den 19 januari 2022 
(reviderat). 
Tilläggsyrkande från SD den 21 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Martin Wannholt (D), Axel Darvik (L) och 
ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
MP, V, S, D, M, L och C den 19 januari 2022 och avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 21 januari 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från  
MP, V, S, D, M, L och C den 19 januari 2022 och tilläggsyrkande från SD 
den 21 januari 2022. 

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

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (67) 
   
   

§ 54 forts.   
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (67) 
   
   

§ 55   
Yrkande från V och MP angående ekonomiskt bistånd till 
personer med verkställighetsstopp som fått avslag enligt 
LMA 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 1003. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 8 december 2021. 
Yttrande från S den 14 december 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 21 januari 2022. 
Yttrande från SD den 21 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 8 december 2021. 

Tjänstgörande ersättarna Henrik Munck (-) och Nina Miskovsky (M) yrkar avslag på 
yrkande från V och MP den 8 december 2021. 

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), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Nina 
Miskovsky (M) och Henrik Munck (-) samt ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (67) 
   
   

§ 55 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 14 december 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 14 december 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (67) 
   
   

§ 56   
Yrkande från V och MP om att kartlägga fattigdomen i 
Göteborg 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 1004. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 8 december 2021. 
Yrkande från SD den 21 januari 2022. 
Yttrande från S den 14 december 2021. 
Yttrande från M, L, C och KD den 21 januari 2022. 
Yttrande från D den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 8 december 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD  
den 21 januari 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och Marina Johansson (S) yrkar avslag på 
yrkande från V och MP den 8 december 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 21 januari 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 8 december 2021 med 
hänvisning till yttrandet från D den 26 januari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Nina Miskovskys m.fl. 
yrkande om avslag bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 december 2021. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 21 januari 2022. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (67) 
   
   

§ 57   
Yrkande från D angående avancerad sjukvård i hemmet 
(ASIH)  

Beslut 
Yrkandet från D avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 1007. 

Handling 
Yrkande från D den 8 december 2021. 
Yrkande från SD den 21 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 25 januari 2022. 
Yttrande från S den 25 januari 2022. 
Yttrande från V och MP den 25 januari 2022. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 8 december 2021. 

Daniel Bernmar (V), Nina Miskovsky (M) och Marina Johansson (S) yrkar avslag på 
yrkande från D den 8 december 2021 och yrkande från SD den 21 januari 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från D  
den 8 december 2021 och yrkande från SD den 21 januari 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från D den 8 december 2021 och yrkande från 
SD den 21 januari 2022 med hänvisning till yttrandet från V och MP den 25 januari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) 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. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (67) 
   
   

§ 57 forts. 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från D.” 

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

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) 
röstar Nej (3). 

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

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 25 januari 2022. 

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

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

Reservation 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
Demokraterna reserverar sig mot beslutet att inte fortsätta med ASIH i nuvarande form. 
Beslutet innebär en klar försämring för göteborgarna i livets slutskede. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (67) 
   
   

§ 58 1634/20 
Redovisning av uppdrag att modellera skillnaden i 
driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2020-12-09 § 1030 punkt 4, till 
stadsledningskontoret om att modellera skillnaden i driftskostnad för olika storlek på 
skola, förskola, jämfört med markpris och markutnyttjande för densamma i olika lägen i 
staden och vilka jämvikter som finns, antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 986 och den 12 januari 2022, § 17. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 november 2021. 
Yttrande från SD den 10 december 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD, S och D den 26 januari 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (67) 
   
   

§ 59 1633/20 
Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att 
effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt 
i centrala lägen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2020-12-09 § 1030 punkt 3 till 
stadsledningskontoret, om att utreda möjligheten att effektivisera kostnader och öka 
intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen genom att även ha kontor, bostäder och/eller 
verksamhetslokaler i samma byggnad som skola, förskola eller andra offentliga lokaler, 
antecknas och förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 987 och den 12 januari 2022, § 18. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 november 2021. 
Yttrande från M, L, C, KD, S och D den 26 januari 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (67) 
   
   

§ 60 1635/20 
Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att konvertera 
befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur 
behoven skiftar över tid  

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

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2020-12-09 § 1030 punkt 5, att utreda 
möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur 
behoven skiftar över tid, antecknas och förklaras fullgjort.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och 
bolag redovisa på vilka sätt staden ställer krav på cirkularitet i upphandlingar vid 
nybyggnation och vid renoveringar av lokaler samt hur man kan stärka dessa krav.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med de fastighetsägande 
förvaltningarna, identifiera lämpliga tomställda eller lågt nyttjade fastigheter som 
skulle kunna konverteras till studentbostäder. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 988 och den 12 januari 2022, § 19. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 november 2021. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 10 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från S och D den 21 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren 
Henrik Munck (-) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande från  
MP och V den 10 januari 2022 och tilläggsyrkande från S och D den 21 januari 2022. 

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

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (67) 
   
   

§ 60 1635/20 forts. 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (67) 
   
   

§ 61 0553/21 
Redovisning av uppdrag att i samverkan med 
personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram 
ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter 
på personalparkeringar i ytterområden 

Beslut 
Enligt yrkande från D och S: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-03-31 § 272 till stadsledningskontoret, 
att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett 
beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i 
ytterområden, förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D och S den 12 januari 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder får i uppdrag att avskaffa  
p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden där det finns andra parkeringsplatser 
(ofta på/längs gata) i området eller motsvarande lägen som är avgiftsfria, vilket undviker 
risk för förmånsbeskattning. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 989 och den 12 januari 2022, § 20. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 november 2021. 
Yrkande från MP och V den 10 december 2021. 
Yrkande från D och S den 12 januari 2022. 
Återremissyrkande från M, L och C särskilt yttrande KD den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från M, L och C den 26 januari 2022. 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V  
den 10 december 2021 och avslag på övriga yrkanden. 

Martin Wannholt (D), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) 
yrkar bifall till yrkande från D och S den 12 januari 2022. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) 
avslag på övriga yrkanden. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (67) 
   
   

§ 61 0553/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från M, L och C och finner att det avslagits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Martin 
Wannholts m.fl. yrkande bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 19 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (67) 
   
   

§ 62   
Reviderat yrkande från S, MP och V angående förbättrad 
snöröjning  

Beslut 
Yrkandet från S, MP och V avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 1006 och den 12 januari 2022, § 23. 

Handlingar 
Yrkande från S, MP och V den 21 januari 2022 (reviderat). 
Yrkande från SD den 21 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 7 januari 2022. 
Yttrande från D den 10 januari 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande 
från S, MP och V den 21 januari 2022 och avslag på yrkande från SD  
den 21 januari 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 21 januari 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på samtliga yrkanden med hänvisning till yttrandet 
från D den 10 januari 2022.  

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på samtliga yrkanden med hänvisning till 
yttrandet från M, L, C och KD den 7 januari 2022. 

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

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 januari 2022. 

Reservation 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och Marina Johansson (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för det egna yrkandet.  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (67) 
   
   

§ 63   
Yrkande från MP och V angående utredning gällande gravida 
kvinnors situation som anställda i Göteborgs Stad under 
pandemin 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i personalberedningen redogöra hur staden har 
agerat och agerar för att säkerställa att gravida kvinnor som vill och orkar vara kvar i 
arbete ska ha möjlighet till det. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 12 januari 2022, § 24. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 4 januari 2022. 
Yrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 21 januari 2022. 
Yrkande från SD den 21 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från S den 21 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande 
från MP och V den 4 januari 2022 och tilläggsyrkande från S den 21 januari 2022 och 
avslag på övriga yrkanden. 

Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C och D den 21 januari 2022. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på övriga 
yrkanden. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C och D den 21 januari 2022 och yrkande från SD den 21 januari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från S 
och finner att Jessica Blixts m.fl. yrkande om att bifalla yrkandet från M, L, C och D 
bifallits. 

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



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (67) 
   
   

§ 63 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet  
från S.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättarna Nina Miskovsky (M) och Henrik Munck (-) samt ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (67) 
   
   

§ 64   
Yrkande från V och MP angående fria resor i kollektivtrafiken 
för ökat valdeltagande 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 12 januari 2022, § 25. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 5 januari 2022. 
Yttrande från S den 25 januari 2022. 

Yrkanden 
Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 5 januari 2022 med 
hänvisning till yttrandet från S den 25 januari 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 5 januari 2022. 

Tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) yrkar avslag på yrkande från V och MP 
den 5 januari 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), Marina Johansson (S), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Nina 
Miskovsky (M) och Henrik Munck (-) samt 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 25 januari 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (67) 
   
   

§ 65   
Yrkande från V om att hemställa till Skolinspektionen att 
granska friskolors klädkoder 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V den 18 januari 2022. 
Yrkande från MP den 20 januari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (67) 
   
   

§ 66   
Reviderat yrkande från D, M, L, C, MP, V och S särskilt 
yttrande KD angående betande djur i Välen 

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

Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med park- och naturförvaltningen, 
fastighetskontoret, miljöförvaltningen och idrott- och föreningsförvaltningen samt andra 
relevanta aktörer utreda möjliga lösningar för fortsatt bete för korna i Välens 
naturreservat, i första hand under hela året och i andra hand under delar av året, i enlighet 
med yrkande från D, M, L, C, MP, V och S. 

Handling 
Yrkande från D, M, L, C, MP, V och S särskilt yttrande KD den 21 januari 2022 
(reviderat). 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (67) 
   
   

§ 67   
Yrkande från D angående betande djur i Välen 
 
Ärendet är återtaget. Se föregående ärende, § 66. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (67) 
   
   

§ 68   
Yrkande från D om att skydda Göteborgs välfärd och 
sjukvården i Västra Götaland och Halland från Trafikverkets 
kostnadsöverdrag i bygget av Västlänken  

Beslut 
På förslag av Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handlingar 
Yrkande från D den 19 januari 2022. 
Yttrande från MP och V den 25 januari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (67) 
   
   

§ 69   
Yrkande från SD angående kompensation för vårdpersonal 
som går in och tar extra pass under hårt ansatt period 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handling 
Yrkande från SD den 19 januari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (67) 
   
   

§ 70 0856/21 
Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara 
Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en 
nollvision mot våld i nära relation 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (67) 
   
   

§ 71 0974/21 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om 
mobila dialogteam 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2021. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (67) 
   
   

§ 72 1185/21 
Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om 
placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

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

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (67) 
   
   

§ 73 0821/21 
Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och 
Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för 
mottagandet av anvisade nyanlända 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 december 2021, § 1010 och den 12 januari 2022, § 27. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2021. 
Yrkande från S den 10 januari 2022. 
Yrkande från SD den 10 december 2021. 
Yttrande från V och MP den 15 december 2021. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (67) 
   
   

§ 74 0809/21 
Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin 
Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna 
aktörer 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D den 21 januari 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Beslutssats 1 och 3 i den av Karin Pleijel, Bosse Parbring och Martin Nilsson väcka 
motionen avslås. 

2. Beslutssats 2 i den av Karin Pleijel, Bosse Parbring och Martin Nilsson väcka 
motionen anses besvarad genom uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 december 2021, § 960, den 15 december 2021, § 1011 och  
den 12 januari 2022, § 28. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2021. 
Yrkande från SD den 7 december 2021. 
Yrkande från MP, V och S den 21 januari 2022. 
Yrkande från D den 21 januari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 25 januari 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande 
från MP, V och S den 21 januari 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Jonas 
Attenius (S) avslag på övriga yrkanden. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från D 
den 21 januari 2022. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på övriga yrkanden. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 7 december 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts och det 
egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Martin Wannholts och 
det egna yrkandet som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att Karin Pleijels m.fl. yrkande antagits 
som motförslag i huvudvoteringen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (67) 
   
   

§ 74 0809/21 forts. 
Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Karin Pleijels m.fl. yrkande.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättarna Nina Miskovsky (M) och Henrik Munck (-) samt ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

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

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 25 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 20 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (67) 
   
   

§ 75 1226/21 
Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets rapport 
Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den 
svenska lagstiftningen  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av 
artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska 
lagstiftningen, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Miljödepartementet.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2021. 
Yrkande från SD den 21 januari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar bifall till yrkande från SD  
den 1 januari 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Miljödepartementet 
Kretslopp och vattennämnden 
Gryaab AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (67) 
   
   

§ 76 1360/21 
Remiss från Socialdepartementet - Promemoria om nya 
könstillhörighetslagen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och 
ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Dnr S2021/07285), i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 december 2021. 
Yttrande från MP och V den 25 januari 2022. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Socialdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (67) 
   
   

§ 77 1087/20 
Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 
Torslanda-Öckerö 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Väg 155, Torslanda-Öckerö, i enlighet med bilaga 10 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Trafikverket. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 1 december 2021, § 692, den 15 december 2021, § 1016 och  
den 12 januari 2022, § 31. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 november 2021. 
Återremissyrkande från MP och V den 26 november 2021. 
Yrkande från S den 10 december 2021. 
Yrkande från D den 26 januari 2022. 
Yttrande från SD den 30 november 2021. 
Yttrande från MP och V den 10 december 2021. 

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

Martin Wannholt (D) och tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) yrkar att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från D den 26 januari 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 10 december 2021 och avslag på 
övriga yrkanden. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på stadsledningskontorets förslag och övriga yrkanden 
samt anmäler att återremissyrkandet från MP och V den 26 november 2021 återtas. 

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

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 12 december 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (67) 
   
   

§ 77 1087/20 forts. 
Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för yttrandet från MP och V  
den 12 december 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
yrkandet från D den 26 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Trafikverket 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Kretslopp och vattennämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Park- och naturnämnden 
Trafiknämnden  
Socialnämnd Hisingen 
 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (67) 
   
   

§ 78   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (67) 
   
   

§ 79  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

• 0081/21 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 
stiftelsernas kapitalförvaltning – december 2021  

• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0340/21 - Västsvenska paketet - Rapport färdigställda och påbörjade projekt 
• 0256/21 - Stadsrevisionens revisionsrapport - Informationssäkerhet i samhällsviktiga 

system  

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (67) 
   
   

§ 80 0256/21 
Stadsrevisionens revisionsrapport - Granskning av 
beslutsunderlag vid lokalinvesteringar  

Beslut 
På förslag av Jessica Blixt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 februari 2022. 

Handling 
Stadsrevisionens revisionsrapport - Granskning av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 65 (67) 
   
   

§ 81   
Tillsättning av direktörer till kommande förvaltningar - 
förvaltning med ansvar för fysisk planering, förvaltning med 
ansvar för exploatering, förvaltning med ansvar för 
genomförande och förvaltning kopplat till mark samt 
förvaltning med ansvar för genomförande och förvaltning 
kopplat till byggande 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens presidiums förslag: 

1. Henrik Kant anställs fr o m 2022-03-01 som förvaltningsdirektör till kommande 
förvaltning med ansvar för fysisk planering. 

2. Kristina Lindfors anställs fr o m 2022-03-01 som förvaltningsdirektör till kommande 
förvaltning med ansvar för exploatering. 

3. Anders Ramsby anställs fr o m 2022-03-01 som förvaltningsdirektör till kommande 
förvaltning med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark. 

4. Martin Blixt anställs fr o m 2022-03-01 som förvaltningsdirektör till kommande 
förvaltning med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggande.  

Handling 
Skrivelse från kommunstyrelsens presidium den 26 januari 2022. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på Martin Wannholts återremissyrkande och 
bifall till kommunstyrelsens presidiums förslag den 26 januari 2022.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på Martin Wannholts 
återremissyrkande och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 66 (67) 
   
   

§ 81 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till Martin Wannholts 
återremissyrkande.” 

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

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

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) avstår från att rösta (1). 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens presidiums förslag. 

Protokollsanteckning 
Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (-) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Reservation 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Henrik Kant 
Kristina Lindfors  
Anders Ramsby  
Martin Blixt  

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 2) 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 67 (67) 
   
   

§ 82   
Övrig fråga 
 
Ordföranden Axel Josefson (M) informerar kommunstyrelsen om två mötesdatum för 
näringslivsdialoger, den 8 april och den 17 maj. Den 17 maj genomförs företagsbesök. 
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