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Avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och KD den 29 september 2017 och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Utgivningen av Vårt Göteborg i pappersform upphör från och med årsskiftet 2017/2018.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkade bifall till yrkande från S, MP och V den
18 oktober 2017.
Jonas Ransgård (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och KD den 29 september
2017.
Vid omröstning röstade Mariya Voyvodova (S), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V),
Johan Nyhus (S), tjänstgörande ersättaren Jonas Attenius (S) samt ordföranden
Ann-Sofie Hermansson (S) för bifall till Ann-Sofie Hermanssons yrkande.
Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M),
Maria Rydén (M), Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) röstade för bifall till Jonas
Ransgårds yrkande.
Kommunstyrelsen beslutade med sex röster mot sju att bifalla Jonas Ransgårds yrkande.
Lars Hansson (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 4 oktober 2017.

Göteborg den 18 oktober 2017
Göteborgs kommunstyrelse
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Mathias Sköld
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Yrkande (S), (MP), (V)
Kommunstyrelsen
2017-10-18
Ärende 2.1.12

Yrkande angående avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning

Vårt Göteborg är en viktig kanal för samhällsinformation. En ökad tillgänglighet till
information ger ökade förutsättningar för delaktighet och påverkan, vilket bidrar till vårt
politiskt prioriterade mål att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.
Årets läsvärdesundersökning visar att 72 procent tycker att det är mycket bra eller bra att
Göteborgs stad ger ut samhällsinformation via en tryckt papperstidning till alla hushåll.
Vi delar synen att det är viktigt att tillvara de möjligheter som dagens informationsteknik ger.
Det är också viktigt att anpassa våra informationskanaler efter hur människor konsumerar
information. Men vår utgångspunkt är att vi måste se till alla invånares behov. Vi delar därför
inte uppfattningen hos (M), (L), (KD) att Vårt Göteborg som papperstidning generellt sett inte
är till nytta för medborgarna. Exempelvis är det äldre som använder papperstidningen mest,
enligt den senaste attitydmätningen. Hela 66 procent i åldrarna 70 år och äldre uppger att
tidningen hjälper dem att hålla sig uppdaterade. Andra parametrar utifrån behovet av
tillgänglig information kan också behöva belysas.
Vi anser därför att ett eventuellt beslut om att avveckla Vårt Göteborg som papperstidning
behöver grundas på en djupare analys av målgruppens behov. För en mer allsidig beredning
vill vi därför remittera ärendet till Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads råd för
funktionshinderfrågor.

KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅS BESLUTA
Att

remittera yrkandet angående avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning
till Göteborgs Stads pensionärsråd samt Göteborgs Stads råd för
funktionshinderfrågor för att inhämta respektive råds synpunkter i frågan.

Yttrande (SD)
Kommunstyrelsen 2017-10-04
Ärende 2.1.13
Yttrande om avveckling av papperstidningen Vårt Göteborg
Det är glädjande att se att alliansen i ytterligare ett ärende ansluter sig till SD:s politik när de
nu vill avveckla tidningen Vårt Göteborg. Precis detta föreslog vi i vår budgetmotion.
Att Göteborgs stad måste spara in på kostnader som inte tillhör kärnverksamheterna vård,
skola och omsorg står helt klart. Det framhålls i utredningen om Göteborgs långsiktiga
ekonomiska förutsättningar som behandlas på dagens kommunstyrelsemöte.
Nyttan med Vårt Göteborg kan också verkligen ifrågasättas eftersom så få människor läser
den.

Göteborg den 2017-09-29
Yrkande (M) (L) (KD)
Kommunstyrelsen 2017-10-04
Nytt ärende

YRKANDE
Avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning
FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta
att upphöra med utgivningen av Vårt Göteborg i pappersform från och med årsskiftet
2017/2018.

ÄRENDET
Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2009 att lägga ned hushållstidningen Vårt
Göteborg. Bakom yrkandet i kommunstyrelsen och –fullmäktige stod en bred politisk konstellation; S,
MP, V, M, FP och KD.
I yrkandet argumenterades det för att läsarundersökningar visade att tidningen lästes i mycket
begränsad omfattning av invånarna. Vidare konstaterades att ”Staden har en bekymmersam situation
framöver och alla utgifter måste ses över”. Samtidigt slogs det fast att nättidningen med samma namn
har en viktig funktion som informationskanal gentemot medborgarna.
Men papperstidningen återuppstod några år senare. 04 december 2013 beslutade Kommunstyrelsen
med röstsiffrorna 7 mot 6 att, i enlighet med yrkande från S, MP och V, utreda kostnaden för att
återuppta utgivningen av pappersmagasinet Vårt Göteborg.
2014 redovisade Stadsledningskontoret detta sitt uppdrag. Utredningen förordade utgivning fyra
gånger per år till en kostnad om ca 4 miljoner kr/år. Miljöpåverkan beräknades till ca 100 ton
papper/år. Kommunstyrelsens rödgröna majoritet beslutade att ”så snart som möjligt” återuppta
utgivningen med en frekvens om 4-6 nummer per år.
De konstateranden, som en bred politisk majoritet stod bakom 2009, är ännu giltiga. De har dessutom
fått ökad aktualitet. Människor får 2017 i än högre grad information genom nätet. Samtidigt har den
ekonomiska situationen för Göteborgs Stad försämrats ytterligare. Det finns starka skäl för att se över
och ta bort onödiga kostnader. Att en kommun delar ut ett pappersbundet magasin till samtliga hushåll
fyra gånger om året är inte till nytta varken för medborgare eller miljö.
Det är dags att anpassa Stadens informationskanaler efter människors konsumtionsmönster. Det är tid
att tillvarata de rika möjligheter som dagens informationsteknik medger. Det är hög tid att ta ansvar
för Stadens tuffa ekonomiska situation och kapa uppenbart onödiga kostnader. Det är dags att
avveckla Vårt Göteborg som pappersutgåva.

