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Tid: 9:30 –11:30  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 76–84 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S),  
Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP) 

 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Christina Hofmann, Johan Svensson, Fredrik Lundgren och Patrik 
Höstmad (§§ 76–83), Jakob Rydén (§§ 76–77), Elvir Dzanic (§ 77 via Teams), Björn 
Gustafsson (§ 78), Tina Eide samt Tomas Berndtsson och Mattias Lindskog (§ 79), 
Magnus Sigfússon, Henrik Levin och Carl-Anton Holmgren (§ 80) 
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§ 76   
Ärenden /frågor från kommunstyrelsens sammanträde 
 

Beslut 
Antecknas att inga ärenden/frågor fanns anmälda under denna rubrik till dagens 
sammanträde. 
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§ 77   
Ärenden / frågor från KS presidie 

Information från Göteborgs Hamn AB  
 

Beslut 
Informationen antecknas 

Information 
Elvir Dzanic, Göteborgs Hamn AB, lämnar en statusrapport beträffande ryska fartyg i 
hamnen under följande rubriker: 

• Rysslands invasion av Ukraina – hur påverkas hamnen? 
• Ryska fartyg i Göteborgs hamn? 
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§ 78   
Pågående uppdrag / aktuella frågor som KSAU beslutar sig 
för att löpande följa 

Information avseende det fortsatta arbetet med 
batterifabriken och pågående etableringar 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Björn Gustafsson, BRG AB lämnar en lägesrapport om arbetet med batterifabriken. 
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§ 79   
Pågående uppdrag / aktuella frågor som KSAU beslutar sig 
för att löpande följa 

Information om digitalisering  
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Tina Eide lämnar en inledande information om stadens samordnade förändringsarbete 
avseende digitalisering.  

Tomas Berndtsson och Mattias Lindskog, utbildningsförvaltningen lämnar en information 
om utbildningsförvaltningens arbete med digitalisering under följande rubriker: 

• Var är vi nu 
• Undervisning på distans 
• Strategi och handlingsplan 
• Handlingsplan och SKA 
• Ny lärplattform 

-V-klass 
-Google Classroom 

• Vad gör/planerar skolorna 
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§ 80   
Pågående uppdrag / aktuella frågor som KSAU beslutar sig 
för att löpande följa 

Information kring upplägget avseende fortsatt arbete inom 
evenemangsområdet 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Carl-Anton Holmgren lämnar en lägesrapport om arbetet med nya arena och 
stadsutveckling i evenemangsområdet under följande rubriker: 

• Området 
• Osäkerhet över tid – principer 
• Övergripande process fram till färdigställande 
• Lägesbeskrivning 
• Status programmet 
• Status PBL – process 
• Status exploateringsprojekt 
• Status Arenaparken 

- Programmering av arenor (Got Event) 
- Arenor – anläggningar (Higab) 

• Status Centralbadet 
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§ 81   
Ärenden / frågor från stadsdirektören 
 

Beslut 
Antecknas att inga ärenden/frågor fanns anmälda under denna rubrik till dagens 
sammanträde. 
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§ 82   
Delegerade uppdrag (utseende av ombud samt eventuella 
andra delegerade uppdrag) 
 

Beslut 
Antecknas att inga ärenden fans anmälda under denna rubrik till dagens sammanträde. 
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§ 83   
Övriga frågor 
 

Beslut 
Antecknas att inga övriga frågor förekom. 
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§ 84   
Lönesättning politiska sekreterare 
 

Beslut 
Löner, 2022 års nivå för politiska sekreterare för D fastställs i enlighet med vad som 
framgår av handlingen. 

Ärendet 
Löner för politiska sekreterare 2022 års nivå för D redovisas. 

Handling 
Årlig löneöversyn politiska sekreterare 2022 års nivå D. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - kontorsledning 
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