
 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (1) 
  

   

Tillfällig förlängning av mandatperiod för 
kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd  
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, MP och V den 14 oktober 2022 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Mandatperioden för utsedda ledamöter och suppleanter i de rättighetsbaserade råden 
förlängs tillfälligt fram till och med 2023-03-01 under förutsättning att nya ledamöter och 
suppleanter inte har kunnat utses innan 2023-03-01. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Daniel Bernmar (V), Emmyly Bönfors (C) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till 
yrkande från S, MP och V den 14 oktober 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jessica Blixt (D) yrkade avslag på yrkande från  
S, MP och V den 14 oktober 2022. 

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

Representanterna från M, D, L och KD antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 31 oktober 2022. 
 

 
Göteborg den 23 november 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
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Yttrande angående – Yrkande från S, MP och 
V angående förlängning av de 
rättighetsbaserade råden 

Yttrandet 
Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna anser att förlängning av 
de rättighetsbaserade råden är en större fråga som bör diskuteras i samband med den 
kommande mandatperiodens politiska organisation. Med anledning av detta avslår vi 
yrkandet från de rödgröna.  
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Yrkande angående – Förlängning av de 
rättighetsbaserade råden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen/kommunfullmäktige: 

 

1. Mandatperioden för utsedda ledamöter och suppleanter i de rättighetsbaserade 
råden förlängs tillfälligt fram till och med 2023-03-01 under förutsättning att nya 
ledamöter och suppleanter inte har kunnat utses innan 2023-03-01. 

Yrkandet 
Ett ärende gällande nya reglementen och en ny nomineringsprocess för 
kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd ligger för närvarande bordlagt i 
kommunstyrelsen.  

Innan ärendet avgjorts kan inte ledamöter och ordföranden till de rättighetsbaserade råden 
utses. Vi föreslår därför att mandatperioden för råden i dess nuvarande sammansättning 
tillfälligt förlängs fram till och med 2023-03-01 om inte de nya råden har kunnat utses 
innan dess.  

Nomineringsprocessen till råden beräknas ta cirka tre månader så det behöver finnas 
tillräcklig framförhållning. Det vore olyckligt om kommunstyrelsen stod utan råd under 
flera månader, därför önskar vi att de nuvarande råden sitter kvar tills de nya råden kan 
tillträda.  
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Reviderat yrkande 
 
2022-10-14 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
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