
 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 1 (10) 
  

   

Tid: 9:30 – 11:10 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer:  67–75 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S),  
Martin Wannholt (D) (t o m § 69), Karin Pleijel (MP) 

 

Övriga närvarande 
Eva Hessman samt Christina Hofmann, Jeta Ibishi, Patrik Höstmad och Fredrik Lundgren 
(ej del av § 67), Henrik Einarsson (§ 67), Mats Odhagen, Lena Lundblad och Jonas 
Kinnander (§ 68), Henrik Levin (§ 70), Anneli Rhedin, Pär Gustafsson (via Teams) och 
Håkan Eriksson (via Teams) (§ 75) 

Justeringsdag:   
 

Underskrifter 

 
 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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§ 67   
Pågående uppdrag / aktuella frågor som KSAU beslutar sig 
för att löpande följa 

Information avseende det fortsatta arbetet med 
batterifabriken och pågående etableringar  
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Henrik Einarsson, BRG AB lämnar en lägesrapport om projektarbetet med 
batterifabriken. 
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§ 68   
Ärenden /frågor från kommunstyrelsens sammanträde 

Lägesrapport ny organisation för stadsutveckling 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Mats Odhagen lämnar en lägesrapport om arbetet med ny organisation för 
stadsutveckling under följande rubriker: 

• Sammanfattning av arbetsläget 
- Statusrapport 2022-05-20 
- Extra möte med politiska referensgruppen 
- Pågående arbete – kulturförändring 
- Budskap i mötet med chefer/medarbetare 
- Exempel – beskrivning av uppdrag vid rekrytering 
 

Lena Lundblad informerar om arbetsläget i uppdraget gällande Älvstranden under 
följande rubriker: 

• Ursprungligt angreppssätt  
- Projektprocess 
- Angreppssätt 1 Fördjupad utredning 

• Nytt angreppssätt 
- Motiv, påverkande faktorer, förändrade förutsättningar skapar möjligheter 

• Angreppssätt 
• Sammanfattning 
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§ 69   
Ärenden / frågor från KS presidie 

Klimatomställningsfunktionen 
 

Beslut 
Antecknas. 

Information 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2022 lämnades en statusuppdatering 
avseende klimatomställningsfunktionen. Karin Pleijel (MP) har framfört önskemål om 
fortsatta diskussioner avseende detta arbete. 

Eva Hessman anmäler att stadsledningskontoret har skrivit om dessa frågor i 
budgetförutsättningarna. 

Ordföranden Axel Josefson (M) föreslår att frågan hanteras vid ett senare tillfälle. 
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§ 70   
Pågående uppdrag / aktuella frågor som KSAU beslutar sig 
för att löpande följa 

Information avseende det pågående arbetet med 
Masthuggskajen 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Henrik Levin informerar om det pågående arbetet med Masthuggskajen under följande 
rubriker: 

• Masthuggskajen – status kalkylarbete allmän plats 
• Aktuellt 
• Två parallella arbeten 
• Bakgrund kalkylarbetet 
• Resultat och slutsatser 
• Detta gör vi nu 
• Samtidigt måste byggnationen fortgå 
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§ 71   
Pågående uppdrag / aktuella frågor som KSAU beslutar sig 
för att löpande följa 

Kulturinstitutioner VGR 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Ordförande Axel Josefson (M) lämnar en lägesrapport avseende förslag till gemensam 
finansiering av kulturinstitutionerna. 
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§ 72   
Ärenden / frågor från stadsdirektören 
 

Beslut 
Antecknas att inga ärenden/frågor fanns anmälda under denna rubrik till dagens 
sammanträde. 
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§ 73   
Delegerade uppdrag (utseende av ombud samt eventuella 
andra delegerade uppdrag) 
 

Beslut 
Antecknas att inga ärenden fanns anmäla under denna rubrik till dagens sammanträde. 
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§ 74   
Lönesättning politiska sekreterare 
 

Beslut 
Antecknas att inga ärenden fanns anmälda under denna rubrik till dagens sammanträde. 
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§ 75   
Övriga frågor - Extra fullmäktigesammanträde 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Ordföranden Axel Josefson (M) redovisar önskemål om att detaljplan för verksamheter 
vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg antas sammanträde med 
kommunfullmäktige den 18 augusti 2022. Detta för att hålla tidplanen för byggnation av 
batterifabriken. 

I samråd med kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin (M), förste vice 
ordförande Pär Gustafsson (L) och andre vice ordförande Håkan Eriksson (V) 
överenskommes att fullmäktige håller ett extra sammanträde torsdagen den 18 augusti 
2022, kl. 17:00. 
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