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Kommunfullmäktige  

  

  

Yrkande 
 

 
2023-01-24 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Centerpartiet 
 

  
Ärende nr: 22 

Yrkande angående översyn av reglementen 
för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd  
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 

1. Antalet ledamöter i Göteborgs Stads pensionärsråd fastställs till 15 ledamöter 
representerande civilsamhället, utan ersättare.  

2. Antalet ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor fastställs till 
10 ordinarie ledamöter representerande civilsamhället, utan ersättare.  

3. Antalet ledamöter i Göteborgs stads samråd med den sverigefinska minoriteten 
fastställs till 10 ledamöter representerande civilsamhället, utan ersättare.  

4. Antalet ledamöter i Göteborgs stads HBTQI-råd fastställs till 10 ledamöter 
representerande civilsamhället, utan ersättare. 

5. Antalet ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 
fastställs till 10 ledamöter representerande civilsamhället, utan ersättare. 

6. Varje parti som ingår i kommunstyrelsen får rätt att utse 1 representant till vart 
och ett av kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd.  
 

7. Sista meningen under Rådets sammansättning kompletteras med: 
”Kommunstyrelsen bereder nomineringarna så att de motsvarar  
reglementets intentioner om att råden ska utföra sina uppgifter utifrån 
demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot 
diskriminering. Ledamöterna i rådet skall vara verksamma i Göteborg och 
representera civilsamhället.  

8. Tillägget ”Vice ordförande i rådet utses av största oppositionsblocket och andre 
vice ordförande väljs bland civilsamhällesrepresentanterna” läggs till under 
arbetsformer i alla reglementen utom i reglementet för Göteborgs Stads råd för 
den nationella minoriteten romer.  
 

9. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut. 
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Yrkandet 
De rättighetsbaserade råden fyller en viktig funktion i staden, och har potential att 
utvecklas än mer som samrådande funktion rörande de beslut som berör de olika 
grupperna. Vi ser det som viktigt med politisk representation i råden för att fånga upp 
såväl synpunkter som frågor och ta med dem tillbaka in i politiken. 
Varje politiskt parti som ingår i kommunstyrelsen ges rätt att utse en representant till 
råden. Detta innebär att antalet politiska ledamöter kan komma att variera mellan 
mandatperioderna, men det säkerställs med den modellen att kommunstyrelsens råd 
kopplas samman med hela kommunstyrelsen, och vice versa.  
 
Presidierna i råden består av minst tre personer varav ordförande väljs från den styrande 
majoriteten, vice ordförande väljs från det största oppositionsblocket och andre vice 
ordförande väljs från civilsamhällets representanter. Göteborg Stads råd för den 
nationella minoriteten romer praktiserar till skillnad från de övriga råden en modell med 
delat ordförandeskap, vilket bör fortsätta. Alla råd har, precis som idag, möjlighet att 
utarbeta former för beredning som passar det specifika rådet.   
 
Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet vilket bland 
annat innebär rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, samt rätt att 
upprätthålla sin kulturella identitet inom äldreomsorgen. Av denna anledning ser vi 
positivt på utökandet av antalet platser i pensionärsrådet eftersom det banar väg för att 
även pensionärsorganisationer representerandes sverigefinska pensionärer ges möjlighet 
till ordinarie platser i rådet.  
 
Stadens rättighetsbaserade råd ska enligt förslaget utföra sina uppgifter utifrån 
demokratisk grundsyn, mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Detta krav omfattar 
även adjungerade ledamöter. Vi menar därutöver att ledamöterna i råden skall vara 
verksamma i Göteborg och representera civilsamhället.  
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