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Yrkande angående – Yrkande från V och MP 
angående åtgärder med anledning av kritik 
från Justitieombudsmannen 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet avslås.  
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att granska  styrande dokument och riktlinjer 

med anledning av Justitieombudsmannens bedömning.  

Yrkande 
Justitieombudsmannen (JO) har i ett beslut bedömt att Göteborgs Stad agerat i strid mot 
objektivitetsprincipen. Bakgrunden till beslutet är att den tidigare stadsdelsförvaltningen 
Örgryte-Härlanda ställt in ett panelsamtal som skulle hållas under Festivalen Reclaim 
Pride i augusti 2018. JO bedömer att stadsdelsförvaltningen agerat i strid med 
objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. Utredningen är därmed genomförd 
och ska tas på allvar. Vi ser det därför som angeläget att granska stadens styrande 
dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens bedömning.   
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Yrkande angående – Åtgärder med anledning 
av kritik från Justitieombudsmannen  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en oberoende utredning för att 
granska de processer som ledde fram till besluten att ställa in panelsamtal i samband 
med visningar av filmen Burka songs 2.0 år 2018.   
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att granska stadens styrande dokument och 
arbetssätt och i förekommande fall föreslå revideringar för att förhindra att staden 
återigen bryter mot objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen.  

Yrkandet 
I ett beslut från Justitieombudsmannen (JO) från 31 mars 2021 riktas kritik mot 
Göteborgs Stad för att ha agerat i strid med objektivitetsprincipen. Fallet handlar om när 
Örgryte-Härlandas stadsdelsförvaltning år 2018 försökte stoppa en deltagare från att vara 
med i ett panelsamtal efter en visning av filmen Burka songs 2.0. Även en visning av 
filmen och efterföljande panelsamtal som skulle arrangeras av stadsledningskontoret hade 
ställts in tidigare samma år. Skälen som angavs var att medverkande i panelsamtalet hade 
”kopplingar till extrema miljöer” men några belägg för detta har inte uppvisats. 
Justitieombudsmannen konstaterar att inga sakliga skäl för förvaltningens agerande har 
redovisats och JO anser därmed att staden agerat i strid med objektivitetsprincipen i 1 
kap. 9 § regeringsformen. Händelserna har fått konsekvenser för personerna som berörs, 
både de som skulle medverkat i panelsamtalet och den förening som skulle stå för 
arrangemanget och som sedan gjorde anmälan till JO.  

Stadens agerande har skett utan formella beslut och på oklara grunder. För att komma 
tillrätta med stadens förhållningssätt anser vi rödgrönrosa att det är angeläget att en 
granskning av styrande dokument och arbetssätt genomförs i syfte att förhindra liknande 
agerande framöver. Det är viktigt att staden tar kritiken på allvar.  
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Nytt ärende 
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