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Yrkande angående – Revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Att i arbetsordningen lägga till följande under kapitel: 

1. Talarordning och replikrätt 20 §  

I de beslutsärende där det endast finns ett förslag till beslut bör ordförande 
föreslå att fullmäktige går till beslut och anse att debatten är avklarad.  

Gruppledare (eller utsedd av denne) för respektive parti har dock alltid möjlighet 
att avge en röstförklaring. Debatt med följande replikskifte öppnas enbart upp om 
nya yrkanden läggs fram. 

Yrkandet 
Göteborgs fullmäktige består av 81 ledamöter fördelade på hela 10 partier. Det 
finns alltså många olika viljor, och många pratglada ledamöter. Det här är något 
bra! Det är positivt att vi tar det förtroende som givits oss på allvar, och att vi med 
argumentation försöker övertyga våra politiska motståndare. Det är precis som 
det ska vara.  

Vi vet, visa av tidigare erfarenheter att våra fullmäktigemöten är långa. Många 
ärende tvingas bordläggas gång på gång. Frågor och interpellationer som ofta är 
dagsaktuella skjuts upp över ett år. Motioner likaså. Vi har alla ett ansvar att 
försöka snabba på processen, utan att för den skull tumma på demokratin och 
yttrandefriheten.  

Det finns en enkel sak som skulle kunna snabba upp processen. Det är att i alla 
de beslutsärenden som det faktiskt enbart finns ett enda förslag till beslut i, så 
försöker vi hålla nere antal talar. För vad är det vi ska debattera när alla är 
överens om beslutet? Är det inte viktigare att tid till debatt ges till de beslut vi inte 
är överens om? 

Självklart kan det vara av vikt att man förklarar sin ståndpunkt, varför man valt att 
stödja ett beslut. Detta kan då ges till förslagsvis gruppledaren inom varje parti, 
som får avge en röstförklaring (anförande). Men då det inte finns något annat 
förslag till beslut än liggande så blir debatten i just detta ärende överflödig.  
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