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Övertagande av ansvar att utse en 
samordnare för Göteborgs Stads 
medborgarvittnen  
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, V och S den 11 december 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Nämnden för konsument- och medborgarservice övertar ansvaret att utse en samordnare 
för Göteborgs Stads medborgarvittnen. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall 
till yrkande från MP, V och S den 11 december 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkade avslag på yrkande från  
MP, V och S den 11 december 2020.  

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla yrkandet från MP, V och S.  

 
 
Göteborg den 13 januari 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

Kommunfullmäktige 
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Yrkande angående – Ny samordning för 
Göteborgs stads medborgarvittnen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice övertar ansvaret att utse en 
samordnare för Göteborgs stads medborgarvittnen. 

Yrkandet 
Sedan en längre tid tillbaka har det varit känt för kommunstyrelsen att samordningen 
gällande stadens medborgarvittnen inte fungerar optimalt. Samordningen och kontakten 
med polisen sker idag genom en förening där en del av medborgarvittnena, dock en 
minoritet, är medlemmar. Föreningen är fristående och har inte bildats på initiativ från 
kommunfullmäktige, men fick 2014 överta en del administrativa sysslor så som 
samordning av lediga pass och kontakt med polismyndigheten. Då synpunkter på dagens 
organisation framkommit ser vi ett behov av att göra om organisationen. 
Medborgarvittnena är valda av fullmäktige och fyller en viktig demokratifunktion i vår 
stad. Eftersom fullmäktige väljer denna funktion bör fullmäktige också tillse en 
fungerande och transparent organisering av densamma. Vi vill därför att kommunen 
övertar ansvaret för samordning, kommunikation och administration gällande 
medborgarvittnena. Nämnden för konsument- och medborgarservice har det övergripande 
ansvaret för demokratiutveckling i Göteborg och således bör de ansvara även för 
medborgarvittnena och utse en samordnare inom sin förvaltning.  

Det är viktigt att verksamhetens organisering stämmer överens med Regler för Göteborgs 
stads medborgarvittnen från 2014. Inte alla medborgarvittnen är medlemmar i föreningen 
och saknar därmed insyn. Den transparens som vi anser nödvändig hos en aktör som utför 
kommunala sysslor är detta fall otillräcklig.     

Det är inget fel med en intresseförening för medborgarvittnen, men denna förening bör 
vara just en intresseförening och inte behöva ha ansvaret för att hantera sysslor som 
formellt faller inom kommunens ansvar och själva delvis finansiera det genom 
medlemsavgifter. Inte heller kan det avkrävas enskilda medborgarvittnen att ingå 
medlemskap eller engagera sig i en separat förening.   

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-12-11 
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna 
  
Nytt ärende 
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