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Tid: 09:30–10:47  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 126-166 

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

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

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Lina Isaksson, Mathias Sköld 
Via Teams: Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Josef Akar, Sofia Kodelja, Ruben 
Malmström, Louise Warenius, Anna Skrapste, Erik Järvelä, Emmie Nordell, Max Reijer, 
Klas Eriksson, Anna-Klara Behlin, Johan Svensson, Alice Vernersson, Marie 
Brynolfsson, Rasmus Loberg, Jennifer Hankins, Carina Bulic, Mattias Arvidsson, Patrik 
Höstmad, Jonas Berg, Louise Isberg, Jasmin Usta, Stefan Kraft, Fredrik Lundgren, 
Abraham Staifo, Ellen Österberg, Cecilia Hällstrand, Rebecca Gellerman, Alexandra 
Stenlund, Clara Thulin, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, Joachim Lundell, Marcus 
Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, Stina Svensson, Otto Nermo, 
Christina Terfors, Erica Farberger, § 126, Babbs Edberg, § 126, Jonas Kinnander, § 126, 
Christina Eide, § 126, Anette Johannesson, § 126, Carin Bringestedt, § 126, Cindy 
Chiem, § 126, Maria Taranger, § 126 
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§ 126   
Fortsatt arbete med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Babbs Edberg, direktör äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, lämnar en inledande 
information. 

Maria Taranger, Västra Götalandsregionen, lämnar en information under följande 
rubriker: 

• Ny modell för specialiserad palliativ vård i hemmet  
- Att beräkna behov av palliativ vård 
- När behövs specialiserad palliativ vård? 
- Bakgrund till översynen 
- Modellen för mobila specialiserade team i Västra Götalandsregionen 
- Varför genomförs förändringen? 
- Ny gemensam vårdmodell 
- Från Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) till Specialiserade palliativa 

resursteam 
- Den nya modellen – patientperspektiv 
- Samarbete när modellen etableras 

Carin Bringestedt, avdelningschef äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, lämnar en 
information under följande rubriker: 

• Tidplan 
• Styr- och arbetsgrupper 
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§ 127   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Ingen av kommunstyrelsens ledamöter ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 
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§ 128 1669/20 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara 
utsatta 2025  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2022. 
Yrkande från SD den 18 februari 2022. 
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§ 129 1453/20 
Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk 
åtgärdsplan för Älvstaden 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 februari 2022. 
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§ 130 1240/21 
Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning 
avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2022. 
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§ 131 0130/22 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk 
hushållning till följd av ny intäktsrekommendation 

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 9 (47) 
   
   

§ 132 0109/22 
Överlämnande av allmänna handlingar i samband med 
revidering av regler för kommungemensamma interna 
tjänster avseende tjänsteområde utbildning  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Nämnden för Intraservice ska överlämna samt överlämna och införliva de allmänna 
handlingar som hör till tjänsteområde utbildning till utbildningsnämnden, 
grundskolenämnden och förskolenämnden. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 38 
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§ 133 0095/22 
Redovisning av uppdrag om hur medborgarpaneler kan 
användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor 
tillsammans med Min Stad 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2022. 
Yrkande från SD den 18 februari 2022. 
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§ 134 0237/22 
Investeringsbeslut avseende utbyggnad av tekniskt vatten  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Genomförandebeslut för investeringsprojekt Utbyggnad av tekniskt vatten, i enlighet 
med kretslopp och vattennämndens förslag, godkänns. 

2. En projektbudget om 500 mnkr i 2022 års prisnivå fastställs. 
3. En utökad investeringsram för kretslopp och vattennämnden om 500 mnkr för 

planperioden 2021-2025, vilket motsvarar en utökad nettoram från 4 886 mnkr till 
5 386 mnkr, fastställs. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 16 februari 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Blerta Hoti (S) avslag på tilläggsyrkande 
från SD den 16 februari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 16 februari 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 39 
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§ 135 1109/20 
Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 20 att ta fram en 
stadenövergripande barnrättsplan antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Göteborgs Stads barnrättsplan 2022–2024, i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 90. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022. 
Återremissyrkande från S och D den 18 februari 2022. 
Återremissyrkande från MP och V den 18 februari 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från MP och V den 18 februari 2022 och avslag på övriga yrkanden. 

Jonas Attenius (S) och Jessica Blixt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande 
från S och D den 18 februari 2022 och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 4 februari 2022. 

Axel Darvik (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga 
yrkanden. 

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 bifall respektive avslag på 
återremissyrkandet från S och D och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 
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§ 135 1109/20 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet 
från S och D.” 

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

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D) och Jonas 
Attenius (S) röstar Nej (5). 

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

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet 
beträffande stadsledningskontorets förslag. 

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

Reservationer 
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 40 
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§ 136 1690/20 
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för 
samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet 
och mänskliga rättigheter 

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skicka ärendet på remiss till Göteborgs Stads 
råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten 
romer, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads sverigefinska råd samt till 
Göteborgs Stads pensionärsråd 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samband med remitteringen uppmana de 
aktuella råden att redovisa vad de upplever som konkreta effekter av införandet av de 
styrdokument som respektive råd anser sig främst berörda av.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 91. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2022. 
Återremissyrkande från MP, V, S och D den 17 februari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 
yrkande från MP, V, S och D den 17 februari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 4 februari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 
återremissyrkandet från MP, V, S och D och finner att det bifallits.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 
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§ 137 0660/21 
Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att 
ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 93. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022. 
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§ 138 1683/20 
Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling 
AB kan avvecklas 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande 
från S, D, M, L, MP och C den 18 februari 2022 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stadshus AB 
genomföra en förändring av verksamheten i Älvstranden Utveckling AB enligt 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Genomförandet avser:  
a. Förändringar av ansvarsfördelning mellan Älvstranden Utveckling AB och 

stadens nämndsorganisation  
b. Förändringar inom stadens bolagskoncern 

2. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet med 
förberedelse inför och genomförande av förändringen enligt beslutspunkt 1. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag beslutat 2020-11-05 § 5, att utreda hur verksamheten i 
Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas förklaras fullgjort. 

4. Den fortsatta organisationsförändringen gällande Älvstranden Utveckling AB ska 
löpande avrapporteras i den politiska referensgrupp som kommunstyrelsen tillsatt 
med anledning av den pågående organisationsförändringen av förvaltningsstrukturen 
på stadsbyggnadsområdet.  

5. Älvstranden Utveckling AB, samt verksamhetsdrivande dotterbolag, ska fortsatt ha 
politiskt tillsatta styrelser. Inriktningen ska vara att antalet bolag med verksamhet inte 
ökar vid genomförandet av organisationsförändringen.  

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående ta fram ett förslag på hur 
personalresurserna och de särskilda kompetenserna inom Älvstranden Utveckling AB 
kan tas tillvara för att undvika kompetenstapp. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 37 och den 9 februari 2022, § 95. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2022. 
Yrkande från V den 18 februari 2022. 
Tilläggsyrkande från S, D, M, L, MP och C särskilt yttrande KD den 18 februari 2022. 
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§ 138 1683/20 forts. 
Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 18 februari 2022. 

Martin Wannholt (D), Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och ordföranden  
Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från 
S, D, M, L, MP och C den 18 februari 2022. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på 
yrkande från V den 18 februari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från  
S, D, M, L, MP och C och finner att stadsledningskontorets förslag bifallits. 

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

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 februari 2022. 

Reservation 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 37 
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§ 139 0367/21 
Utredning av ny arena och stadsutveckling i 
evenemangsområdet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022 § 40 och den 9 februari 2022, § 98. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2022.  
Yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022.  
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§ 140   
Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för 
barn och ungas psykiska hälsa 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022 § 51 och den 9 februari 2022, § 100. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 19 januari 2022. 
Yrkande från S den 4 februari 2022. 
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§ 141   
Yrkande från V och MP angående parkeringsanläggning 
Masthugget Östs framtid  

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 101. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 28 januari 2022.  
Yrkande från SD den 18 februari 2022. 
Yttrande från S den 9 februari 2022.  
Yttrande från M, L, C och KD den 21 februari 2022.  

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 28 januari 2022 och avslag 
på yrkande från SD den 18 februari 2022. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 28 januari 2022 med 
hänvisning till yttrandet från S den 9 februari 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från  
V och MP den 28 januari 2022. 

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

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från SD och  
Blerta Hotis m.fl. yrkande behandlas som ett yrkande då de föreslår avslag på yrkandet 
från V och MP.  

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 februari 2022.  

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 21 februari 2022. 
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§ 142   
Yrkande från S angående att stoppa slöseri inom ramen för 
kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handlingar 
Yrkande från S den 11 februari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 februari 2022. 
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§ 143   
Yrkande från V och MP om åtgärder för att öka tilliten till 
socialtjänsten 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 15 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (47) 
   
   

§ 144   
Yrkande från D angående mötesplatser med aktiviteter för 
äldre och äldresamordnare i Södra Skärgården 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handling 
Yrkande från D den 23 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (47) 
   
   

§ 145   
Yrkande från SD angående av byggnadsnämnden nyligen 
beslutade nya regler gällande uteserveringar med uppbyggda 
golv och marklutning 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handling 
Yrkande från SD den 10 februari 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (47) 
   
   

§ 146   
Yrkande från MP och S angående bildande av 
Biskopsbostäder 

Beslut 
Yrkandet från MP och S avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och S den 16 februari 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 22 februari 2022. 

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

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och S den 16 februari 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från 
MP och S den 16 februari 2022 med hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och D  
den 22 februari 2022. 

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (47) 
   
   

§ 147   
Yrkande från S angående kontanter som betalningsmetod i 
stadens verksamheter  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handling 
Yrkande från S den 16 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (47) 
   
   

§ 148 1859/17 
Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för 
redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det 
prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen  

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (47) 
   
   

§ 149 0685/19 
Utvärdering av politisk arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Utvärderingen av politisk arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg antecknas. 

Kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkande från M, L, C, S och D 
den 22 februari 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den politiska arbetsgruppen för fossilfritt Göteborg avvecklas. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från MP och V den 18 februari 2022. 
Tilläggsyrkande från M, L, C, S och D särskilt yttrande KD den 22 februari 2022. 
Yttrande från SD den 18 februari 2022. 

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

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från M, L, C, S och D den 22 februari 2022 samt avslag på tilläggsyrkande från  
MP och V den 18 februari 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

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

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

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 februari 2022. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 41 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (47) 
   
   

§ 150 0849/21 
Redovisning av uppdrag att utreda om hur stadens 
synpunktshantering kan förbättras och om 
funktionshindersombudsmannen kan vara ett stöd på en 
strategisk nivå 

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 januari 2022. 
Yttrande från D den 18 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (47) 
   
   

§ 151 0004/22 
Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2022  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Jeta Ibishi (M) utses till ombud att bevaka kommunens rätt och föra kommunens 
talan vid Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma 2022-03-21. 

2. Ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämma 2022 besluta om:  
a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv. 
b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat- och koncernbalansräkning. 
c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med 

tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess 
årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen. 

f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
suppleanter för dessa. 

g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och 
suppleanter för dessa. 

h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges förslag. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Jeta Ibishi 
Göteborgs Stadshus AB 
Fullmakt 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (47) 
   
   

§ 152 1527/21 
Information om förändringar i säkerhetsskyddslagen samt 
information om ny säkerhetsskyddsförordning 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Information om ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt information ny 
säkerhetsskyddsförordning (2021:955), i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (47) 
   
   

§ 153   
Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället 
för Jessica Preiman (-)  

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Jessica Preiman (-) för tiden 
till och med 2022 utses Tiia Tupamäki (-). 

Protokollsutdrag skickas till 
Tiia Tupamäki  
Göteborgs Stads Sverigefinska råd 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (47) 
   
   

§ 154   
Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för 
Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 104. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (47) 
   
   

§ 155   
Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar 
Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 105. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (47) 
   
   

§ 156   
Yrkande från V och MP angående effekterna av slopat krav på 
ekologiskt kött i stadens upphandlingar 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 111. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 februari 2022.  
Yrkande från SD den 4 februari 2022.  
Yttrande från M, L, C och KD den 22 februari 2022. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande 
från V och MP den 2 februari 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 2 februari 2022. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD  
den 4 februari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 februari 2022. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från SD och 
Emmyly Bönfors m.fl. yrkande behandlas som ett yrkande då de föreslår avslag på 
yrkandet från V och MP.  

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (47) 
   
   

§ 157   
Yrkande från S angående att förelägga vårdnadshavare med 
vite vid skolfrånvaro 

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 112. 

Handlingar 
Yrkande från S den 2 februari 2022. 
Yrkande från SD den 4 februari 2022. 
Yttrande från D den 23 februari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 23 februari 2022. 
Yttrande från V och MP den 18 februari 2022. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 2 februari 2022 och avslag på 
yrkande från SD den 4 februari 2022. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag 
på samtliga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 februari 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från S den 2 februari 2022 med hänvisning till 
yttrandet från D den 23 februari 2022. 

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

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 18 februari 2022. 

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

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 februari 2022. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (47) 
   
   

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

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

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (47) 
   
   

§ 158   
Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor istället för Anna-Klara Behlin (V) som 
avsagt sig 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Anna-Klara 
Behlin (V) för tiden till och med 2022 utses Jenny Broman (V). 

Protokollsutdrag skickas till 
Jenny Broman 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (47) 
   
   

§ 159   
Yrkande från S angående samverkanslokal för 
trygghetsarbetet i centrala stan  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handling 
Yrkande från S den 16 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (47) 
   
   

§ 160 1120/21 
Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om fler solcellsparker 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Gertrud Ingelman, Karin Pleijel och Stina Svensson väckta motionen avslås. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2022. 
Yrkande från SD den 18 januari 2022. 
Yrkande från D, M, L, C och S särskilt yttrande KD den 18 februari 2022. 
Yttrande från V och MP den 22 februari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande 
från D, M, L, C och S den 18 februari 2022 om att avstyrka motionen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 januari 2022 om att 
avstyrka motionen. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag att yrkandet från D, M, L, C och S 
samt yrkandet från SD behandlas som ett yrkande då de båda föreslår att motionen ska 
avstyrkas. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 februari 2022. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 42  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (47) 
   
   

§ 161 0923/21 
Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en 
medborgarjury för klimatet 

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 9 mars 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2022.  
Yrkande från SD den 18 februari 2022. 
Yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 21 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (47) 
   
   

§ 162 1118/21 
Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet 
och faciliteter vid naturreservaten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Urban Junevik väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 114. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2022. 
Yrkande från S den 4 februari 2022. 
Yrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 4 februari 2022. 
Yrkande från SD den 18 februari 2022. 
Återremissyrkande från V och MP den 22 februari 2022. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C och D den 4 februari 2022 om att avstyrka motionen. Vidare yrkar  
Emmyly Bönfors (C) avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 februari 2022 om att 
avstyrka motionen. 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkande från S den 4 februari 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att ärendet ska 
återremitteras enligt yrkande från V och MP den 22 februari 2022 och i andra hand att 
motionen ska tillstyrkas. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från M, L, C och D 
och yrkandet från SD behandlas som ett yrkande då båda föreslår att motionen ska 
avstyrkas. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (47) 
   
   

§ 162 1118/21 forts. 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 
från V och MP och finner att det avslagits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat avstyrka motionen. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 43 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (47) 
   
   

§ 163 1402/21 
Remiss från Justitiedepartementet - Granskning av utländska 
direktinvesteringar (SOU 2021:87) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över Justitiedepartementets remiss Granskning av utländska direktinvesteringar 
SOU 2021:87, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Socialdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 februari 2022. 
Yrkande från SD den 17 februari 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från SD den 17 februari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 februari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Daniel Bernmars yrkande 
bifallits. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Socialdepartementet 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (47) 
   
   

§ 164   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (47) 
   
   

§ 165  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0031/22 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
• 0033/22 - Uppföljning av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten samt 

stiftelsernas kapitalförvaltning 
• 0207/22 - Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021 
• 0334/21- Medlemskap ECCAR 2020-2023 -  Rapport ECCAR 2021 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (47) 
   
   

§ 166   
Övrig fråga 
 
Jonas Attenius (S) ställer en fråga om när politiska sekreterare får möjlighet att fysiskt 
närvara vid kommunstyrelsens sammanträden. 
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