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§ 1   
Bestämmande av tid för justering 
 

Beslut 
Förste vice ordföranden Pär Gustafsson (L), andre vice ordföranden  
Håkan Eriksson (V) och tredje vice ordföranden Åse-Lill Törnqvist (MP) justerar dagens 
protokoll tillsammans med ordföranden Anneli Rhedin (M) på Rådhuset,  
Gustaf Adolfs Torg 1, måndagen den 6 december 2021, klockan 14:00. 
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§ 2   
Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av 
Göteborgs Stads krisberedskap 
 

Beslut 
Rapporten antecknas. 

Information 
Ordföranden i stadsrevisionen, Bengt Bivall (V), lämnar en sammanfattande redogörelse 
av stadsrevisionens rapport. 

Handling 
Stadsrevisionens rapportsammandrag – Granskning av Göteborgs Stads krisberedskap. 
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§ 3   
Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens 
kommunalförbund i stället för José Arévalo (V) 
 

Beslut 
Till ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för 
José Arévalo (V) för tiden till och med 2022 utses Daniel Carlenfors (V). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021 § 2.  

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Valberedningen 
Daniel Carlenfors 
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§ 4 1556/20 
Redovisning av uppdrag att följa upp och utvärdera 
enprocentregeln 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 från budget 2020 till 
kulturnämnden, att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av 
byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt, 
förklaras fullgjort.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med kulturnämnden, trafiknämnden, 
lokalnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och 
naturnämnden, Higab AB och Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga 
utsmyckning i samband med investeringar.  

3. Kulturnämndens hemställan till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur beslutad finansieringsmodell ska tolkas, anses besvarad i 
enlighet med vad som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2021, § 42 och den 28 oktober 2021, § 20. 

Handling 
2021 nr 180. 

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L), Mariya Voyvodova (S), Erik Norén (V) och  
Lillemor Williamsson (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
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§ 4 1556/20 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Trafiknämnden 
Lokalnämnden 
Fastighetsnämnden 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Park- och naturnämnden 
Higab AB 
Förvaltnings AB Framtiden 
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§ 5 1088/21 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Boplats 
Göteborg AB  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Förslag till bolagsordning för Boplats Göteborg AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.  

2. Förslag till ägardirektiv för Boplats Göteborgs AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2021, § 45 och den 28 oktober 2021, § 23. 

Handling 
2021 nr 195. 

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M), Urban Junevik (V) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Boplats Göteborg AB 
Styrande dokument 
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§ 6   
Uppdrag till byggnadsnämnden att översiktligt utreda 
förutsättningarna för att stärka underlaget för 
serviceverksamhet i Rannebergen 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att översiktligt utreda förutsättningarna för att stärka 
underlaget för serviceverksamhet i Rannebergen genom förtätning med 
småhusbebyggelse, i form av trädgårdsstad, och genom utveckling och utökning av 
odlings- och koloniverksamheten i området. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 oktober 2021, § 48 och den 28 oktober 2021, § 26. 

Handling 
2021 nr 182. 

Yrkanden 
Sabina Music (C), Mats Arnsmar (S) och Veronica Öjeskär (D) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Martin Nilsson (MP) och Frida Tånghag (V) yrkar bifall till förslaget från MP och V i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 7   
Valberedningens förslag till vid sammanträdet 
förekommande val  
 

Beslut 
Enligt valberedningens förslag: 

1. Fullmäktige godkänner de i handling 2021 nr 230 redovisade avsägelserna.  
2. De av valberedningen i kommunfullmäktiges handling 2021 nr 230 framlagda 

förslagen till val bifalles. 

Handling 
2021 nr 230. 

Protokollsutdrag skickas till 
Valberedningen 
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§ 8 0262/21 
Delårsrapport augusti - Staden 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Delårsrapport augusti 2021, godkänns.  
2. Utdelningskravet på 450 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2021 under 

förutsättningen att ett positivt balanskrav uppnås. Om förutsättningarna skulle 
förändras och leda till ett negativt balanskravsresultat, ska krav på en nödvändig nivå 
på utdelning ställas för att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat och arbetas 
in i stadens kommande bokslut. 

Handling 
2021 nr 222. 

Yrkanden 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jenny Broman (V) och Stina Sewén (FI) yrkar bifall till tilläggsyrkande från V och MP i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
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§ 9 1184/21 
Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av 
uppdrag 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kulturnämndens uppdrag, givet i budget 2019, att säga upp hyresavtal för 
StoraTeatern, förklaras fullgjort.  

2. Park- och naturnämndens uppdrag, givet i budget 2019, att uppdatera Göteborgs 
Stads återvinningspolicy för papperskorgar, förklaras fullgjort.  

3. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att samordna klimatsäkringsarbetet 
samt inleda dialog med staten om finansiering, förklaras fullgjort.  

4. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att tillsammans med stadens 
samtliga nämnder och styrelser, utifrån rekommendationerna i Normer som skaver, 
Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla arbetsmiljöarbetet 
förklaras fullgjort. 

5. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet i budget 2020, att utreda huruvida 
krav på medlemskap i en förening behöver vara en förutsättning för stöd, förklaras 
fullgjort. 

6. Kretslopp och vattennämndens uppdrag, givet i budget 2020, att bistå park- och 
naturnämnden i arbetet med att få bukt med råttproblematiken i staden, förklaras 
fullgjort. 

7. Kulturnämndens uppdrag, givet i budget 2020 att säkerställa barns tillgång till kultur 
genom barnkulturplanen, förklaras fullgjort.  

8. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet i budget 2020 att revidera samtliga 
ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument i stället ersätts med en 
generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, förklaras fullgjort.  

9. Grundskolenämndens uppdrag, givet i budget 2021, att implementera 
Skolenhetsutredningens principer, förklaras fullgjort.  

10. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att fortsätta utveckla 
samverkansformer och partnerskap med föreningsliv och skolor för att 
anläggningarna i staden ska både anläggs, finansieras, nyttjas och drivas så effektivt 
som möjligt, förklaras fullgjort. 

11. Inköp- och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att tillse att stadens 
matupphandlingar ställer krav på miljöhänsyn och djurskyddsregler motsvarande 
svensk nivå, förklaras fullgjort.  
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§ 9 1184/21 forts. 
 

12. Inköp och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att verka för att 
stadens matupphandlingar utformas så att även mindre och lokala producenter har 
möjlighet att delta. Förutsättningarna för närodlad mat ska stärkas, exempelvis genom 
uppdelade produktkategorier, ökad andel färska råvaror och tidig dialog med lokala 
leverantörer, förklaras fullgjort.  

13. Inköp- och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att utreda 
möjligheterna för att i större utsträckning tillåta inköp av viltkött till stadens kök, 
förklaras fullgjort. 

14. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag, givet i budget 2021, att i 
samverkan med Business Region Göteborg AB inrätta ett International Center i 
Göteborg, förklaras fullgjort.  

15. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet i budget 2021, att tillsammans med 
berörda nämnder och styrelser att fortsätta ta tillvara de goda exempel som finns i 
Gårdsstensmodellen för att på sikt implementera i andra utanförskapsområden, 
förklaras fullgjort.  

16. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-01-31 §10 till trafiknämndens att fortsätta söka 
ytterligare extern finansiering till Stadsutveckling station Haga, förklaras fullgjort. 

17. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att ta fram en mer 
specifik beräkning av kostnaden för att införa reningssteg för läkemedelsrester vid 
Ryaverket, samt att undersöka möjligheter till extern medfinansiering från nationell 
nivå och inom EU, förklaras fullgjort.  

18. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att sammanställa 
omfattningen av utsläppen av läkemedelsrester från Ryaverket, vilka substanser det 
rör sig om, samt dess konsekvenser utifrån miljö- och hälsoperspektiv, förklaras 
fullgjort. 

19. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att ta fram en tidsplan 
för hur snabbt införande av läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske, 
förklaras fullgjort.  

20. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-01-23 §10 till Higab AB att överta fastigheten 
Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell Liseberg Heden AB, förklaras 
fullgjort.  

21. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 §8 till kommunstyrelsens att vid 
kommande revidering av Göteborgs Stads Leasing AB:S ägardirektiv, Göteborgs 
Stads Parkering AB:s ägardirektiv och trafiknämndens reglemente analysera om 
dessa kan justeras så att de starkare stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta, 
förklaras fullgjort. 

22. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 §12 till Förvaltnings AB Framtidens att 
under 2021 besluta om hur bolaget fram till 2025 ska ställa om sin bostadsproduktion 
till en halverad klimatpåverkan både för nybyggnad och vid ombyggnad, förklaras 
fullgjort. 
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§ 9 1184/21 forts. 
Handling 
2021 nr 244 

Yrkanden 
Axel Josefson (M), Roshan Yigit (S) och Peter Danielsson (D) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Martin Nilsson (MP) och Urban Junevik (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V i kommunstyrelsen om revidering av 
Framtidskoncernens strategi för investeringar i nyproduktion och tilläggsyrkande från  
MP och V i kommunstyrelsen om fortsatt utredning rörande rening för läkemedelsrester. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från  
MP och V i kommunstyrelsen om fortsatt utredning rörande rening för läkemedelsrester. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP och V i kommunstyrelsen om revidering av Framtidskoncernens strategi för 
investeringar i nyproduktion och finner att det avslagits. 

Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från MP och V i kommunstyrelsen om fortsatt utredning rörande rening för 
läkemedelsrester och finner att det avslagits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
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§ 10 0870/21 
Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - 
återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige till 
kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, 
kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB 
Framtiden om internbyte 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige till kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, 
kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte, i 
enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-12 § 9 till kretslopp och vattennämnden att ta 
fram en analysmodell för att beräkna kostnadstäckningen från anläggningsavgiften 
samt en långsiktig plan för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning om 70 procents 
kostnadstäckning, förklaras fullgjort.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-01-28 § 25 till miljö- och klimatnämnden om att 
utreda frågan angående utökat tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för alkohol 
samt tillstånd att servera alkohol vid hemleverans av mat, förklaras fullgjort. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-08-20 § 16 till kommunstyrelsen om att i 
ordinarie uppföljningsrapporter och i årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning 
av hur det går med stadens klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders 
uppvärmning och att fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande 
miljöledningssystemet, förklaras fullgjort.  

5. Förvaltnings AB Framtidens begäran om avsteg från kommunfullmäktigebeslutet 
bifalles. 

Handling 
2021 nr 211. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kretslopp och vattennämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Förvaltnings AB Framtiden 
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§ 11 0747/21 
Aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för 
Göteborgs Hamns joint venture-bolag, samt förslag till 
förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för joint venture-bolaget  
org. nr. 559338–6781 (under namnändring till Halvorsäng Fastighets AB) mellan 
Göteborgs Hamn AB och Castellum AB, i enlighet med beslutsunderlagets  
bilaga 2 och 3, fastställs.  

2. Styrelsen i Göteborgs Hamn AB får mandat att under avtalstiden göra justeringar i 
aktieägaravtalet som är av redaktionell karaktär.  

3. Förslag till bolagsordningar för holdingbolag samt fastighetsbolag under joint 
venture-bolaget mellan Göteborgs Hamn AB och Castellum AB, i enlighet med 
beslutsunderlagets bilaga 4 och 5 - 7, fastställs.  

4. Förslag till bolagsordning avseende holdingbolag direkt under Göteborgs Hamn AB, i 
enlighet med beslutsunderlagets bilaga 8, fastställs.  

5. Göteborgs Hamn AB:s successiva kapitalisering av joint venture-koncernen genom 
apportemission av del av fastigheten Biskopsgården 830:812 för ett värde 
motsvarande 845 mnkr, fastställs.  

6. Förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, i enlighet med bilaga 9 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
2021 nr 238. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Göteborgs Hamn AB 
Styrande dokument 
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§ 12 1230/21 
Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till 
bolagsordning i Platzer Syd fastighets AB   
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Hamn AB:s förslag till bolagsordning för Platzer Syd fastighets AB  
org. nr. 559324–3164 (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Fastighets 
AB), i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.  

2. Göteborgs Hamn AB:s förslag att styrelsen i Platzer Syd fastighets AB 
org. nr 559324–3164 (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Fastighets 
AB) utgörs av tjänstepersoner inom Göteborgs Hamn AB, godkänns. 

Handling 
2021 nr 239. 

Protokollsanteckning 
Hampus Magnusson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Göteborgs Hamn AB 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 18 (75) 
   
   

§ 13 1507/20 
Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av 
stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en förändring av stadens organisation 
som innebär att fyra nya nämnder, vid årsskiftet 2022/2023, inrättas enligt följande:  
a) En nämnd med ansvar för fysisk planering utifrån den inriktning som framgår av 

avsnitt 6.1 i bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  
b) En nämnd med ansvar för exploatering utifrån den inriktning som framgår av 

avsnitt 6.2 i bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  
c) En nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark utifrån 

den inriktning som framgår av avsnitt 6.3 i bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande.  

d) En nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader 
utifrån den inriktning som framgår av avsnitt 6.4 i bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera valet av att ha kvar den byggande och 
förvaltande delen för idrotts- och fritidsanläggningar på Idrotts- och 
föreningsnämnden senast två år efter införandet av den nya organisationen.  

3. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att ansvaret för framtagandet av stadens plan 
för hemlöshet samt kartläggningar inom området läggs under nämnden med ansvar 
för exploatering.  

4. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att ansvaret för arrenden inklusive stadsnära 
odling samlas under nämnden med ansvar för exploatering.  

5. Den politiska referensgruppens uppdrag förlängs t.o.m. 31 december 2022.  
6. Löpande rapportering om arbetet med omorganisationen ska ske i KSAU genom en 

stående punkt på dagordningen. 

Handling 
2021 nr 243. 

Yrkanden 
Johan Zandin (V), Ann Catrine Fogelgren (L), Karin Pleijel (MP), Sabina Music (C), 
Toni Orsulic (M) och Björn Tidland (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Veronica Öjeskär (D) yrkar bifall till förslaget från 
S och D i kommunstyrelsen. 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 19 (75) 
   
   

§ 13 1507/20 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Reservationer 
Ledamöterna från S reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 20 (75) 
   
   

§ 14 0885/21 
Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa för 2022, i enlighet med 
nämndens bilaga 1, och ska gälla från och med 1 januari 2022, fastställs.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4, från budget 2020 till kretslopp och 
vattennämnden om att införa fria besök på återvinningscentraler, förklaras fullgjort.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-04-16 § 27 till kretslopp och vattennämnden om 
att senast den 2021-06-30 återkomma med en utvärdering av tolv fria besök samt de 
åtgärder som vidtagits för att minska de risker nämnden har identifierat med helt fria 
besök, förklaras fullgjort. 

Handling 
2021 nr 223. 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Urban Junevik (V), Roshan Yigit (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från V och MP i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 21 (75) 
   
   

§ 15 0882/21 
Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxor, i enlighet med 
nämndens bilaga 1 och ska gälla från och med 1 januari 2022, fastställs.  

2. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att utreda innebörden av en lägre och mer 
konkurrenskraftig täckningsgrad för anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga 
kommuner i Sverige. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen andra 
kvartalet 2022. 

Handling 
2021 nr 224. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Toni Orsulic (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Sofi Bringsoniou (S) yrkar bifall till förslaget från S i kommunstyrelsen om att bifalla 
stadsledningskontorets förslag. 

Urban Junevik (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från MP och V i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsens förslag, yrkandet från Björn 
Tidland och yrkandet från Sofi Bringsoniou och finner att kommunstyrelsens förslag har 
bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 22 (75) 
   
   

§ 16 1068/21 
Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt 
livsmedelslagen och angränsande regelverk  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Miljö- och klimatnämndens förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagen och angränsande regelverk, i enlighet med nämndens bilaga 1 och 
ska gälla från och med den 1 januari 2022, fastställs.  

2. Miljö- och klimatnämndens hemställan, om att kommunfullmäktige ska besluta att 
taxan för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och 
angränsande regelverk ska baseras på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och 
ska indexjusteras årligen av miljö- och klimatnämnden, anses besvarad med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26 § 21. 

Handling 
2021 nr 225. 

Yrkanden 
Johan Zandin (V), Emmyly Bönfors (C), Roshan Yigit (S) och Helena Norin (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från 
SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 23 (75) 
   
   

§ 17 1067/21 
Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt 
miljöbalken 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Miljö- och klimatnämndens förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt 
miljöbalken, i enlighet med nämndens bilaga 1 med underbilagor och ska gälla från 
och med den 1 januari 2022, fastställs.  

2. Miljö- och klimatnämndens hemställan om att kommunfullmäktige ska besluta att 
taxan för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken ska baseras på 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och ska indexjusteras årligen av  
miljö- och klimatnämnden, anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges 
beslut 2018-04-26 § 21. 

Handling 
2021 nr 226. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Johan Zandin (V), Roshan Yigit (S) och Helena Norin (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från 
SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 24 (75) 
   
   

§ 18 0955/21 
Byggnadsnämndens taxa för 2022 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Byggnadsnämndens förslag till taxa enligt nämndens bilaga 1 och 2 och som ska 
gälla från 1 januari 2022, fastställs.  

2. Byggnadsnämndens förslag till avsteg från kommunfullmäktigebeslut 2018-09-13  
§ 13 om att indexjusteringen av nämndens taxa ska baseras på Prisindex Kommunal 
Verksamhet (PKV) och justering för 2022 sker med schablon 1,5 procent, tillstyrks. 

Handling 
2021 nr 206. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 25 (75) 
   
   

§ 19 1117/21 
Revidering del av taxa för tillståndsprövning gällande Lag om 
brandfarliga och explosiva varor samt del av tillhörande 
taxebestämmelser  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förslag till revidering del av Taxa för 
tillståndsprövning gällande Lag om brandfarliga och explosiva varor, punkt 12, 
godkänns.  

2. Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förslag till revidering del av 
Taxebestämmelser för tillsyn- och tillstånd gällande Lag om brandfarliga och 
explosiva varor, i § 1, punkt 3, godkänns. 

Handling 
2021 nr 207. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 26 (75) 
   
   

§ 20 0939/21 
Reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Göteborgs 
Stadsteater AB  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Reviderad bolagsordning avseende Göteborgs Stadsteater AB, i enlighet med bilaga 3 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.  

2. Reviderat ägardirektiv avseende Göteborgs Stadsteater AB, i enlighet med bilaga 4 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Handling 
2021 nr 208. 

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från V anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Ledamöterna från MP anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Göteborgs Stadsteater AB 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 27 (75) 
   
   

§ 21 1101/21 
Revidering av reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Reviderat kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd, i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. Kulturnämnden ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv som behövs för att 
driva Stora Teatern vidare av styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB.  

3. Överlämnandet av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 2 
ska ske i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden. Tidpunkt för 
överlämnande är den 1 januari 2022. 

Handling 
2021 nr 209. 

Yrkanden 
Mariya Voyvodova (S) och Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från V anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Ledamöterna från MP anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden 
Göteborgs Stadsteater AB 
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 28 (75) 
   
   

§ 22 1089/21 
Förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till 
Göteborg Energi AB 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Din 
El AB, enligt bilaga 3, fastställs.  

2. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Nät 
AB, enligt bilaga 4, fastställs.  

3. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi 
Gasnät AB, enligt bilaga 5, fastställs.  

4. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi 
Gothnet AB, enligt bilaga 6, fastställs.  

5. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi 
Backa AB, enligt bilaga 7, fastställs. 

Handling 
2021 nr 213. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Göteborg Energi AB 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 29 (75) 
   
   

§ 23 1085/21 
Redovisning av uppdrag avseende revidering av ägardirektiv 
för Göteborgs Stads Parkerings AB  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.  

2. Bolagsordning för Göteborgs Stads Parkerings AB, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5, till Göteborgs Stadshus AB och 
kommunstyrelsen att återkomma med ett reviderat ägardirektiv där Göteborgs Stads 
Parkering AB:s nuvarande uppdrag kopplat till strategisk planering av mobilitets- och 
parkeringslösningar överförs till trafiknämnden, förklaras fullgjort.  

4. Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att till kommunfullmäktige 
återrapportera resultatet av bolagets anpassning till det nya uppdraget senast  
2022-12-31.  

5. Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att anpassa sin organisation till att bli ett 
mer renodlat ägar- och utförarbolag utifrån förändringarna i ägardirektiv och 
bolagsordning. 

Handling 
2021 nr 214. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Urban Junevik (V), Sofi Bringsoniou (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till förslaget 
från V, MP och S i kommunstyrelsen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Göteborgs Stads Parkering AB 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 30 (75) 
   
   

§ 24 0887/19 
Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot 
våldsbejakande extremism och radikalisering 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, i 
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Handling 
2021 nr 231. 

Yrkanden 
Nina Miskovsky (M), Sofi Bringsoniou (S) och Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Bosse Parbring (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Jesper Berglund (V) och Stina Sewén (FI) yrkar i första hand att ärendet ska 
återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från V och MP i 
kommunstyrelsen och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Ulf Boström (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från D i 
kommunstyrelsen. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen och 
tilläggsyrkande från D i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på kommunstyrelsens förslag, yrkandet från 
Bosse Parbring m fl om att avslå kommunstyrelsens förslag samt yrkandet från  
Agneta Kjaerbeck om att bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen och finner att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. Omröstning begärs. 

Ordföranden antecknar kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att förslaget från 
Bosse Parbring m fl antagits som motförslag i huvudvoteringen. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 31 (75) 
   
   

§ 24 0887/19 forts. 
Omröstning - huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på kommunstyrelsens 
förslag”. 

Omröstningen utfaller med 52 Ja mot 19 Nej. 7 ledamöter avstår från att rösta.  
3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstar framgår av bilaga 2. 

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

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler vid sammanträdet att SD avser inkomma med en 
protokollsanteckning. Vid justering av protokollet har ingen protokollsanteckning 
inkommit. 

Reservationer 
Ledamöterna från V reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från MP reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från FI reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 32 (75) 
   
   

§ 25 0353/21 
Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna för 
Göteborg Stad att starta arbete enligt modellen ”Sluta skjut” 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunstyrelsen, tillsammans med Göteborgs Stads socialnämnder Centrum, 
Hisingen, Nordost och Sydväst, får i uppdrag att starta ett projekt i enlighet med vad 
som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, gällande metoden Group 
Violence Intervention med lokal anpassning.  

2. Socialnämnd Centrum får i uppdrag att leda projektet med Group Violence 
Intervention i Göteborgs Stad. 

Handling 
2021 nr 210. 

Yrkanden 
Nina Miskovsky (M), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Lillemor Williamsson (D) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stina Sewén (FI), Karin Pleijel (MP) och Jenny Broman (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från MP och V i kommunstyrelsen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från 
Jörgen Fogelklou och finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

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

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 33 (75) 
   
   

§ 26 1434/20 
Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens 
organisatoriska hemvist 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar från och med 2022-07-01 
för att verkställa socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingens samtliga 
beslut om insatser enligt 4. kap. 4 § socialtjänstlagen.  

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med 
socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen förbereda förändringen 
enligt punkt 1.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat reglemente för 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.  

4. Stadsledningskontorets rapport ”Arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist”, i 
enlighet med bilaga 10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-10-15 §12 till kommunstyrelsen att utreda 
arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, förklaras fullgjort.  

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna Nordost, 
Centrum, Sydväst, Hisingen och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
samt tillsammans med Finsam ta fram ett underlag i vilket punkterna under Fortsatt 
arbete för genomförande i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande omhändertas. 
Uppdraget skall redovisas skriftligt för Kommunstyrelsen senast mars 2022.  

7. Punkterna under Fortsatt arbete för genomförande i Stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande skall vara omhändertagna innan genomförandet träder i kraft.  

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder fastställa 
samverkansformer, omfattning av insatser och samverkansmandat mellan berörda 
aktörer utgående från stadsledningskontorets egen analys.  

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder säkerställa att 
nödvändiga utbildningsinsatser genomförts innan bedömningsinstrumentet införs. 

Handling 
2021 nr 245. 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 34 (75) 
   
   

§ 26 1434/20 forts. 
Yrkanden 
Anders Svensson (M), Ingrid Andreae (S), Maria Ben Salem Dynehäll (L) och  
Lillemor Williamsson (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Jenny Broman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Sewén (FI) yrkar att ärendet ska 
återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från V och MP i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från  
Agneta Kjaerbeck och finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 35 (75) 
   
   

§ 27 1116/21 
Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering   
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas och gäller från och med  
den 1 januari 2022 med det undantag som anges i punkt 2.  

2. Ansvaret gällande bygg- och rivningsavfall, i enlighet med bilaga 2 (avsnitt 9 
ikraftträdande) till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs och gäller från 
och med den 1 januari 2023. 

Handling 
2021 nr 220. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp och vattennämnden 
Styrande dokument 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 36 (75) 
   
   

§ 28 0985/21 
Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
lätta och tunga fordon 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, i 
enlighet med bilaga 10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 8, till trafiknämnden och Göteborgs 
Stads Leasing AB att ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga 
styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet och 
att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon, förklaras fullgjort.  

3. I samband med beslut om Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav 
för lätta och tunga fordon upphör de styrande dokumenten, Göteborgs Stads plan för 
miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd för introduktion av elfordon, 
Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och 
rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling och Definition av 
lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad (2016-02-25), att gälla. 

Handling 
2021 nr 212. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till förslaget från V och MP i kommunstyrelsen. 

Peter Danielsson (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från 
D i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsens förslag, yrkandet från Björn 
Tidland och yrkandet från Karin Pleijel och finner att kommunstyrelsens förslag har 
bifallits. 

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



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 37 (75) 
   
   

§ 28 0985/21 forts. 
Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 38 (75) 
   
   

§ 29 0437/20 
Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och 
finansiering av digital utveckling och förvaltning 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av digital 
utveckling och förvaltning, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas och gäller från och med den 1 januari 2023.  

2. Reviderad version av Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT, i enlighet med 
bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

3. Program för e-samhälle, i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, upphör att gälla.  

4. Göteborgs skolor ITiden, IKT-program Göteborgs Stad, i enlighet med bilaga 8 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla.  

5. Riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster, i enlighet med bilaga 
9 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla den 31 december 2022. 

6. Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealisering, i enlighet med bilaga 10 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla den 31 december 2022. 

7. Göteborgs Stads regler för kommungemensamma interna tjänster, i enlighet med 
bilaga 11 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla  
den 31 december 2022.  

8. Göteborgs Stads generella regler för kommungemensamma interna tjänster, i enlighet 
med bilaga 12 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, upphör att gälla  
den 31 december 2022. 

9. Kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en ny styr-, finansierings- och 
samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering, förklaras 
fullgjort. 

10. Kommunstyrelsens uppdrag att utreda lämplig organisation för att möta stadens 
framtida digitaliseringsbehov, förklaras fullgjort. 

Handling 
2021 nr 227. 

Protokollsanteckning 
Martin Nilsson (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 39 (75) 
   
   

§ 30 1189/21 
Övergång av Teckenspråksforum från nämnden för 
funktionsstöd till nämnden för demokrati och 
medborgarservice  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Teckenspråksforum överförs från nämnden för funktionsstöd till nämnden för 
demokrati och medborgarservice från och med den 1 januari 2022.  

2. Nämnden för funktionsstöd ska i samband med beslutad verksamhetsövergång 
överlämna samt överlämna och införliva de allmänna handlingar som hör till 
Teckenspråksforums verksamhet till nämnden för demokrati och medborgarservice. 

Handling 
2021 nr 240. 

Protokollsutdrag skickas till 
Nämnden för funktionsstöd 
Nämnden för demokrati och medborgarservice 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 40 (75) 
   
   

§ 31 1258/21 
Överlämnande och införlivande av handlingar från 
Upphandlingsbolaget till nämnden för inköp och upphandling  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads Upphandling AB:s handlingar överlämnas till nämnden för inköp 
och upphandling.  

2. Elektroniska handlingar i upphandlingssystemet TendSign och till TendSign 
tillhörande pappershandlingar från Upphandlingsbolaget överlämnas och införlivas i 
nämnden för inköp och upphandlings arkiv. 

Handling 
2021 nr 242. 

Protokollsutdrag skickas till 
Nämnden för inköp och upphandling 
 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 41 (75) 
   
   

§ 32 1213/21 
Utlån av arkivhandlingar ur allmänt arkiv, styrelsen för Robert 
Dicksons stiftelse  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse får låna allmänna handlingar av Regionarkivet, 
enligt 16 § lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, till 
och med den 24 juni 2030. 

Handling 
2021 nr 241. 

Protokollsutdrag skickas till 
Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse 
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 42 (75) 
   
   

§ 33   
Uppdrag till nämnden för demokrati och medborgarservice 
om utbetalning av föreningsbidrag till Göteborgs 
Närradioförening  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att betala ut ett 
föreningsbidrag för år 2021 om 650 000 kronor till Göteborgs Närradioförening. 
Pengarna tas av redan fördelade medel inom nämndens ram. 

Handling 
2021 nr 215. 

Protokollsutdrag skickas till 
Nämnden för demokrati och medborgarservice 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 43 (75) 
   
   

§ 34 0793/21 
Uppdrag till utbildningsnämnden, grundskolenämnden och 
förskolenämnden om implementering/anpassning av 
systematiskt arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck 
inom sex- och samlevnadsundervisningen 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att implementera Angeredsgymnasiets 
systematiska arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och 
samlevnadsundervisningen på samtliga kommunala gymnasieskolor i  
Göteborgs Stad. Nämnden ska även säkerställa att elever och skolpersonal får 
kännedom om stadens fyra Resursteam heder och hur de arbetar.  

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att anpassa Angeredsgymnasiets systematiska 
arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och 
samlevnadsundervisningen till högstadiet och implementera i grundskolor där det 
finns behov.  

3. Utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden får i uppdrag att 
säkerställa att förvaltningarnas MR-team i större utsträckning arbetar i mer elevnära 
verksamhet i skolorna. 

Handling 
2021 nr 237. 

Yrkanden 
Eva Flyborg (L), Aslan Akbas (S), Sabina Music (C), Karin Alfredsson (D) och  
Stina Sewén (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jenny Broman (V) och Bosse Parbring (MP) yrkar bifall förslaget från V och MP i 
kommunstyrelsen om att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande 
från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från 
Jenny Broman och Bosse Parbring och finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

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



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 44 (75) 
   
   

§ 34 0793/21 forts. 
Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) anmäler vid sammanträdet att SD avser inkomma med en 
protokollsanteckning. Vid justering av protokollet har ingen protokollsanteckning 
inkommit. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsnämnden 
Grundskolenämnden 
Förskolenämnden 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 45 (75) 
   
   

§ 35 0338/20 
Uppdrag till socialnämnd Centrum att utreda möjligheter att 
bedriva ytterligare arbete för att öka andelen barn som läser 
regelbundet 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Socialnämnden Centrum får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden, 
förskolenämnden och kulturnämnden utreda möjligheter att i linje med Göteborgs Stads 
arbete ”Staden där vi läser för våra barn” bedriva ytterligare arbete riktat till alla barn i 
förskole- och grundskoleålder och deras föräldrar för att öka andelen barn som läser 
regelbundet. 

Handling 
2021 nr 235. 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnd Centrum 
Grundskolenämnden 
Förskolenämnden 
Kulturnämnden 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 46 (75) 
   
   

§ 36   
Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder att tillgängliggöra 
nämndhandlingar för politiska sekreterare, kommunalråd i 
kommunstyrelsen samt gruppledare i kommunfullmäktige 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Alla stadens nämnder ges i uppdrag att göra samtliga av Göteborgs Stads 
nämndhandlingar, undantaget sekretesshandlingar, presidiehandlingar samt interna 
arbetsmaterial, tillgängliga i appen Netpublicator när handlingarna är färdigställda 
enligt nämnden, för politiska sekreterare, kommunalråd i kommunstyrelsen samt 
gruppledare i kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en rutin för hanteringen av tillgång till 
nämndhandlingar. 

Handling 
2021 nr 236. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 47 (75) 
   
   

§ 37   
Uppdrag till kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden 
om att utreda förutsättningar för aktivt deltagande i initiativet 
”Plusstäder” 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att Göteborg Stad tillsammans med näringslivet, akademi och 
andra intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ med ”Plusstäder”. 
Synpunkter ska inhämtas från berörda nämnder och bolag i staden.  

2. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2021. 

Handling 
2021 nr 216. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Sabina Music (C), Roshan Yigit (S), Urban Junevik (V) och  
Stina Sewén (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

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

Reservation  
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och klimatnämnden 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 48 (75) 
   
   

§ 38 1109/21 
Uppdrag till lokalnämnden om att skyndsamt utreda hur en 
permanent expansion av särskolan kan tidigareläggas  
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Lokalnämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skyndsamt utreda 
hur en permanent expansion av särskolan kan tidigareläggas. Utredningen ska inkludera 
risk för eventuella undanträngningseffekter på stadens lokalbehov i övrigt. 

Handling 
2021 nr 247. 

Yrkanden 
Jenny Broman (V), Bosse Parbring (MP), Stina Sewén (FI) och Lillemor Williamsson (D) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christer Holmgren (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Lokalnämnden 
Grundskolenämnden 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 49 (75) 
   
   

§ 39 0958/21 
Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Äldreombudsmannens rapport, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med 
Äldreombudsmannen arbeta uppsökande i stadsområden vars äldre är 
underrepresenterade i kontakterna med funktionen.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård och 
omsorgsnämnden göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst och 
vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten. Uppdraget ska 
även innehålla en analys över problematiken, samt förslag på åtgärder.  

4. Uppdraget ska genomföras i tät dialog med såväl fackliga organisationer, anhöriga 
som andra relevanta parter, utöver första linjens chefer och medarbetare.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden se över och återkomma med förslag på hur Äldreombudsmannens 
arbete och iakttagelser kan komma kommunstyrelsen och/eller äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden till del kontinuerligt mellan de avrapporteringar som enligt tidigare 
beslut ska ske vartannat år. 

Handling 
2021 nr 228. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Stina Sewén (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kalle Bäck (KD) yrkar bifall till förslaget från KD i kommunstyrelsen. 

Håkan Hallengren (S) yrkar bifall till förslaget från S i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 50 (75) 
   
   

§ 40 0319/21 
Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) 
om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta 
skjut" 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Den av Abdullahi Mohammed och Karin Pleijel väckta motionen anses besvarad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2021, § 62, den 30 september 2021, § 14 och  
den 28 oktober 2021, § 27. 

Handling 
2021 nr 151. 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 
Polismyndigheten Polisregion Väst 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 51 (75) 
   
   

§ 41 0517/21 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att 
utveckla Göteborg till en 15 minuters stad 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Den av Karin Pleijel och Emmali Jansson väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2021, § 19 och den 28 oktober 2021, § 28. 

Handling 
2021 nr 184. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och Stina Sewén (FI) yrkar bifall till motionen. 

Toni Orsulic (M) och Henrik Munck (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sofi Bringsoniou (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med hänvisning till 
yttrande från S i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 
Trafiknämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Park- och naturnämnden 
Förvaltnings AB Framtiden 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 52 (75) 
   
   

§ 42   
Ordningsfråga 
 

Med anledning av att klockan är 21:45 frågar ordföranden, i enlighet med fullmäktiges 
arbetsordning, om sammanträdet ska fortsätta eller om återstående ärenden ska 
bordläggas. 

Beslut 
Bordlagda motioner under paragraferna 43–50 bordläggs. 

Motionerna under paragraferna 51–54 bordläggs. 

Interpellationerna under paragraferna 55–56 bordläggs. 

Frågan under paragraf 57 behandlas genom att kommunfullmäktige tar ställning till att 
den får framställas och att den därefter bordläggs. 

Anmälningsärendena under paragraf 58 antecknas. 

Anmälan av länsstyrelsens beslut under paragraf 59 antecknas. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 53 (75) 
   
   

§ 43 0433/21 
Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder 
med särskild service 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 30 september 2021, § 20 och den 28 oktober 2021, § 29. 

Handling 
2021 nr 185. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 54 (75) 
   
   

§ 44 0571/21 
Motion av Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att 
främja icke-vinstdriven skola och förskola 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021, § 30. 

Handling 
2021 nr 198. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 55 (75) 
   
   

§ 45 0406/21 
Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central 
medborgarbudget 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021, § 31. 

Handling 
2021 nr 199. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 56 (75) 
   
   

§ 46 0569/21 
Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och 
Karin Pleijel (MP) angående en grundskola med 
teknikinriktning 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021, § 32. 

Handling 
2021 nr 200. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 57 (75) 
   
   

§ 47 0363/21 
Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om 
pilotprojekt för mobilitet som ska minska kostnaderna för 
bostadsbyggande samt miljö- och klimatpåverkan 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021, § 33. 

Handling 
2021 nr 202. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 58 (75) 
   
   

§ 48 0403/21 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om 
att anlägga en demensby 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021, § 34. 

Handling 
2021 nr 203. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 59 (75) 
   
   

§ 49 0568/21 
Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler 
allaktivitetshus 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021, § 35. 

Handling 
2021 nr 204. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 60 (75) 
   
   

§ 50 0410/21 
Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för 
klimat 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021, § 36. 

Handling 
2021 nr 205. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 61 (75) 
   
   

§ 51 0584/21 
Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 
Landén Olsson (S) om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Handling 
2021 nr 232. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 62 (75) 
   
   

§ 52 0567/21 
Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om 
Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och 
bygga ut kapaciteten i elnätet 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Handling 
2021 nr 233. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 63 (75) 
   
   

§ 53 0494/21 
Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i 
SFI-undervisningen i Göteborg 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Handling 
2021 nr 234. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 64 (75) 
   
   

§ 54 0570/21 
Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna 
Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka 
kvinnlig könsstympning 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Handling 
2021 nr 246. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 65 (75) 
   
   

§ 55 1126/21 
Interpellation av Gertrud Ingelman (V) till kommunstyrelsens 
ordförande angående den senaste klimatrapporten från FN-
organet IPCC 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2021, § 66, den 30 september 2021, § 9 och  
den 28 oktober 2021, § 37. 

Handling 
2021 nr 178. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 66 (75) 
   
   

§ 56 1298/21 
Interpellation av Stina Sewén (FI) till kommunstyrelsens 
ordförande angående avancerad sjukvård i hemmet 
 

Beslut 
Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 december 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 oktober 2021, § 38. 

Handling 
2021 nr 219. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 67 (75) 
   
   

§ 57 1388/21 
Fråga av Karin Pleijel (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
om undertecknat klimatkontrakt och klimatåtgärder 
 

Beslut 
1. Frågan får framställas. 
2. Besvarandet av frågan uppskjuts till sammanträdet den 9 december 2021. 

Handling 
2021 nr 248. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 68 (75) 
   
   

§ 58   
Förteckning över anmälningsärenden  
 

Beslut 
Antecknas. 

 

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2021 har följande motioner och 
en skrivelse inkommit till kommunfullmäktige. 

Motioner 
2021-10-13 Motion av Bosse Parbring (MP), Gertud Ingelman (V) och Stina Svensson 

(FI) om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler 
tågförbindelser till och från Göteborg, H 2021 nr 217 

2021-10-14 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda 
klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i 
Göteborg, H 2021 nr 218 

2021-10-25 Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler 
HVB-hem i kommunal regi, H 2021 nr 229 

2021-11-17 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en 
lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och 
ställföreträdare samt certifiering av gode män, H 2021 nr 259 

Skrivelser 
2021-11-09 Förvaltningsrättens dom gällande laglighetsprövning avseende projektet 

Skeppsbron 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 69 (75) 
   
   

§ 59   
Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Gunne Steen (C) 
till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Hayder Tariq 
(C) 
 

Länsstyrelsen har den 18 november 2021 beslutat att utse Gunne Steen (C) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige i stället för Hayder Tariq (C). 
 
Beslut 
Länsstyrelsens beslut antecknas. 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 70 (75) 
   
   

BILAGA 1 
 

Plats Ledamot Ersättare Parti Ankom Utgick 
1 Rhedin, Anneli   M 15:09 21:47 
2 Gustafsson, Pär   L 15:09 21:47 
3 Eriksson, Håkan   V 15:22 21:47 
61 Akbas, Aslan   S 15:31 21:47 
8 Andersson, Bettan   V 15:54 21:47 
62 Andreae, Ingrid   S 15:31 21:47 
59 Arnsmar, Mats   S 16:01 21:47 
56 Attenius, Jonas  Rezaeivar, Parisa S 15:54 21:47 
33 Bergman Alme, 

Kristina  
 L 15:58 21:47 

47 Bergström, Torkel  Wästlund, Birgitta D 15:26 21:47 
10 Bernmar, Daniel   V 15:57 21:47 
54 Blixt, Jessica  Williamsson, Lillemor  D 15:56 21:47 
50 Boström, Ulf   D 16:03 21:47 
46 Bringsoniou, Sofi   S 15:32 21:47 
9 Broman, Jenny   V 15:26 21:47 
36 Bäck, Kalle   KD 16:01 21:47 
31 Bönfors, Emmyly   C 15:57 21:47 
41 Carlsson, Ulf   MP 15:25 21:47 
67 Danielsson, Peter  D 15:24 21:47 
18 Darvik, Axel   L 15:34 17:32 
18 Darvik, Axel  Wettermark, Hanna 

Linnea  
L 17:32 21:47 

75 Femrell, Krista   SD 15:09 21:47 
32 Flyborg, Eva   L 15:31 21:47 
16 Fogelgren, Ann 

Catrine  
 L 15:55 21:47 

73 Fogelklou, Jörgen   SD 15:54 21:47 
27 Gyllenwaldt, Sofie   M 15:56 20:03 
27 Gyllenwaldt, Sofie  Björk, Åke M 20:04 21:47 
63 Hallengren, Håkan   S 15:23 21:47 
53 Hammarstrand, Anna 

Karin  
 D 16:03 21:47 

77 Hammarstrand, Robert  Hagberg, Joakim S 15:55 21:47 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 71 (75) 
   
   

68 Harrysson, Bengt-Åke   Hedberg, Thomas  D 16:11 21:47 
64 Heydari, Shadiye  Pedrini, Claudia S 15:30 21:47 
13 Holmgren, Christer   M 15:41 21:47 
78 Hussein, Saida  Johansson, Alfred S 15:29 21:47 
52 Höij-Risberg, Mariette  Alfredsson, Karin  D 16:05 21:47 
21 Ingelman, Gertrud  Hellman, Finn  V 16:09 21:47 
57 Johansson, Marina  Eriksson, Anneli S 15:29 21:47 
5 Josefson, Axel   M 15:57 18:33 
5 Josefson, Axel  Önal, Hakan  M 18:36 21:47 
24 Junevik, Urban   V 15:35 21:47 
81 Kindmark, Magnus   S 15:27 21:47 
74 Kjaerbeck, Agneta   SD 16:01 21:47 
22 Klang, Hannah  V 15:29 21:47 
35 Knudtzon, Jörgen   KD 15:32 21:47 
34 Kurzwelly, Martin  KD 15:31 21:47 
79 Landén Ohlsson, Lena   S 15:23 21:47 
48 Lindberg, Karin  Lingefjärd, Thomas D 15:56 21:47 
6 Magnusson, Hampus   M 15:57 20:01 
6 Magnusson, Hampus   M 20:02 20:03 
6 Magnusson, Hampus  Wickman, Joel  M 20:04 21:47 
7 Miskovsky, Nina   M 15:58 21:47 
38 Mohamed, Abdullahi  Good, Daniel MP 15:53 17:52 
38 Mohamed, Abdullahi  Good, Daniel MP 17:53 18:02 
38 Mohamed, Abdullahi  Norin, Helena MP 18:03 18:33 
38 Mohamed, Abdullahi  Good, Daniel MP 18:33 19:56 
38 Mohamed, Abdullahi  Norin, Helena MP 19:57 20:03 
38 Mohamed, Abdullahi  Good, Daniel MP 20:03 21:47 
76 Munck, Henrik  D 19:21 21:47 
30 Music, Sabina   C 15:23 21:47 
40 Nilsson, Martin   MP 15:23 20:00 
40 Nilsson, Martin   MP 20:07 21:47 
23 Norén, Erik   V 15:29 21:47 
17 Odenjung, Helene  Anderssen, Bo  L 16:01 19:21 
17 Odenjung, Helene  Ben Salem Dynehäll, 

Mariah  
L 19:23 21:47 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 72 (75) 
   
   

11 Orsulic, Toni   M 15:40 21:47 
39 Parbring, Bosse   MP 15:58 21:47 
29 Perslow, Anna Sara  Bruncevic, Ajsela  C 15:30 21:47 
37 Pleijel, Karin  Norin, Helena MP 15:37 17:34 
37 Pleijel, Karin   MP 17:35 21:47 
69 Ragnarsson, Rasmus   SD 18:11 21:03 
15 Ransgård, Jonas   M 15:30 17:50 
15 Ransgård, Jonas  Tiozzo, Bruno M 17:50 21:47 
80 Rud Pedersén, Amalia   S 15:31 21:47 
70 Stafrén, Yvonne   SD 15:35 15:35 
70 Stafrén, Yvonne  Lüthje, Marcus SD 16:57 21:03 
43 Subhi, Teysir  Sewén, Stina  FI 16:14 21:47 
12 Sundberg, Anders   M 15:40 21:47 
26 Svensson, Anders  M 15:58 21:47 
42 Svensson, Stina  Vatankhah, Masoud FI 15:53 21:47 
71 Taxén Börjesson, 

Pernilla  
Silvén, Anna SD 15:50 21:03 

14 Tharing, Kristina   M 15:38 21:47 
72 Tidland, Björn   SD 15:53 21:47 
58 Tryggvadottir Rolka, 

Viktoria  
 S 15:32 21:47 

28 Tykesson, Mattias   M 15:29 21:47 
25 Tånghag, Frida  Carlenfors, Daniel V 15:09 16:01 
25 Tånghag, Frida   V 16:02 17:51 
25 Tånghag, Frida  Berglund, Jesper V 17:52 21:47 
4 Törnqvist, Åse-Lill   MP 15:28 21:47 
60 Voyvodova, Mariya   S 15:31 21:47 
20 Wallgren, Mikael  Berglund, Jesper V 15:25 17:51 
20 Wallgren, Mikael   V 17:52 21:47 
55 Wannholt, Martin   D 15:33 19:22 
45 Widman, Camilla   S 16:02 21:47 
44 Yigit, Roshan   S 15:53 21:47 
19 Zandin, Johan   V 15:36 21:47 
51 Öjeskär, Veronica   D 15:32 21:47 
65 Örtendahl, Per Anders   D 15:29 21:47 
83 Lann, Elisabet  KD 15:34 21:47 
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Protokoll (nr 14) 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 73 (75) 
   
   

BILAGA 2 
Ärende: 24 

Ärendemening: Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot 
våldsbejakande extremism och radikalisering 

 

Antal Ja: 52 
 

 

Antal Nej: 19 
 

 

Antal Avstår: 7 
 

 

Antal Frånv: 3 
 

 

 
 

               

               
 

Namn Parti Plats Funktion  
Aslan  Akbas S 61 Ledamot  
Karin  Alfredsson D 52 Ersättare  
Bo  Anderssen L 17 Ersättare  
Bettan  Andersson V 8 Ledamot  
Ingrid  Andreae S 62 Ledamot  
Mats  Arnsmar S 59 Ledamot  
Jesper Berglund V 25 Ersättare  
Kristina  Bergman Alme L 33 Ledamot  
Daniel  Bernmar V 10 Ledamot  
Ulf  Boström D 50 Ledamot  
Sofi  Bringsoniou S 46 Ledamot  
Jenny  Broman V 9 Ledamot  
Ajsela  Bruncevic C 29 Ersättare  
Kalle  Bäck KD 36 Ledamot  
Emmyly  Bönfors C 31 Ledamot  
Ulf  Carlsson MP 41 Ledamot  
Peter Danielsson D 67 Ledamot  
Anneli Eriksson S 57 Ersättare  
Håkan  Eriksson V 3 2:e v Ordf  
Krista  Femrell SD 75 Ledamot  
Eva  Flyborg L 32 Ledamot  
Ann Catrine  Fogelgren L 16 Ledamot  
Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot  
Daniel Good MP 38 Ersättare  
Pär  Gustafsson L 2 1:e v Ordf  
Sofie  Gyllenwaldt M 27 Ledamot  
Joakim Hagberg S 77 Ersättare  
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Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 74 (75) 
   
   

Håkan  Hallengren S 63 Ledamot Ja 
Anna Karin  Hammarstrand D 53 Ledamot Ja 
Thomas  Hedberg D 68 Ersättare Ja 
Finn  Hellman V 21 Ersättare Nej 
Christer  Holmgren M 13 Ledamot Ja 
Alfred Johansson S 78 Ersättare Ja 
Urban  Junevik V 24 Ledamot Nej 
Magnus  Kindmark S 81 Ledamot Ja 
Agneta  Kjaerbeck SD 74 Ledamot Avstår 
Hannah Klang V 22 Ledamot Nej 
Jörgen  Knudtzon KD 35 Ledamot Ja 
Martin Kurzwelly KD 34 Ledamot Ja 
Lena  Landén Ohlsson S 79 Ledamot Ja 
Birgitta  Lindgren Karlsson D 66 Ledamot Frånvarande 
Thomas Lingefjärd D 48 Ersättare Ja 
Marcus Lüthje SD 70 Ersättare Avstår 
Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Ja 
Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Ja 
Henrik Munck D 76 Ledamot Frånvarande 
Sabina  Music C 30 Ledamot Ja 
Martin  Nilsson MP 40 Ledamot Nej 
Erik  Norén V 23 Ledamot Nej 
Toni  Orsulic M 11 Ledamot Ja 
Bosse  Parbring MP 39 Ledamot Nej 
Claudia Pedrini S 64 Ersättare Ja 
Karin  Pleijel MP 37 Ledamot Nej 
Rasmus  Ragnarsson SD 69 Ledamot Avstår 
Parisa Rezaeivar S 56 Ersättare Ja 
Anneli  Rhedin M 1 Ordförande Ja 
Amalia  Rud Pedersén S 80 Ledamot Ja 
Stina  Sewén FI 43 Ersättare Nej 
Anna Silvén SD 71 Ersättare Avstår 
Iréne  Sjöberg-Lundin D 49 Ledamot Frånvarande 
Anders  Sundberg M 12 Ledamot Ja 
Anders Svensson M 26 Ledamot Ja 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum: 2021-11-25 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 75 (75) 
   
   

Kristina  Tharing M 14 Ledamot Ja 
Björn  Tidland SD 72 Ledamot Avstår 
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