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Yttrande angående yrkande från SD om 
kommunstyrelsen uppmanar att 
krisledningsnämnden aktiveras 

 

Yttrandet 
 
Pandemin och dess effekter prövar Göteborgs Stads samlade organisation. I dagsläget 
pågår ett intensivt arbete, i varje nämnd och i varje styrelse, för att såväl bemöta som 
bekämpa Covid-19 och dess påverkan på verksamheten. Krismedvetenheten är hög, 
åtgärderna många och personalen arbetar hårt.  
 
Krisledningsnämnd är det yttersta steget en kommun kan ta. Göteborg befinner sig ännu 
inte i det läge där det kan anses motiverat att aktivera krisledningsnämnd, och har 
fortfarande goda möjligheter att bemöta pandemin i ordinarie beslutsförsamlingar. 
Nämnder och styrelser, som har bäst kompetens inom sitt verksamhetsområde, bör 
fortsatt ha mandat att – inom den centrala samordning som sker – bekämpa Covid-19 och 
dess effekter. Av denna anledning avslås yrkandet från Sverigedemokraterna. 

Kommunstyrelsen   
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Initiativärende Kommunstyrelsen uppmanar 
att krisledningsnämnden aktiveras 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen uppmanar KSO tillika krisledningsnämndens ordförande att 
aktivera Göteborgs krisledningsnämnd.  
 

Yrkandet 
Vid händelser som avviker kraftigt från det normala kan kommunen aktivera sin 
krisledningsnämnd. Det kan ske när man står inför en allvarlig störning eller risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Syftet med krisledningsnämnden är att 
kunna hantera händelser som kräver snabb samordning och snabba beslut. Vid behov kan 
krisledningsnämnden ta över andra nämnders eller bolagsstyrelsers verksamhetsområden 
för att kunna prioritera bland uppdragen.  

Flera andra kommuner har redan aktiverat sin krisledningsnämnd. I Göteborg måste vi nu 
ha ett extra kommunstyrelsemöte för att få upp beslut på nästa kommunfullmäktige (som 
vi inte kan ha på distans). Beslut som i brådskande tider som dessa skulle kunna ha tagits 
redan i en krisledningsnämnd. En krisledningsnämnd måste inte ta över allt. Men det ger 
oss möjligheten att snabbt agera när det är påkallat. Göteborg är Sveriges andra största 
stad. Vi ska ligga i framkanten och visa vägen. 
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Initiativärende 
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