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Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) om justering i reglementen för
Göteborgs Stad
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V, S och MP den 4 oktober 2017 och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar:
Den av Björn Tidland väckta motionen avslås.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till yrkande från V, S och MP den 4 oktober 2017.
Lars Hansson (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 3 oktober 2017.
Vid omröstning röstade Mariya Voyvodova (S), Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP),
Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M),
Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), Martin Wannholt, tjänstgörande ersättaren
Hampus Magnusson (M) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) för bifall till
Daniel Bernmars yrkande.
Lars Hansson (SD) röstade för bifall till det egna yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutade med tolv röster mot en att bifalla Daniel Bernmars
yrkande.

Göteborg den 4 oktober 2017
Göteborgs kommunstyrelse

Ann-Sofie Hermansson
Mathias Sköld
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Yrkande (SD)
Kommunstyrelsen 2017-10-03
Ärende 3.2
Reglering av reglementen för utskott beredningar mm
För att förtydliga motionen behöver man klargöra följande:
1) Regleringen gäller för de olika reglementen som finns i de utskott, beredningar mm
enligt listan. Alltså inte reglementet för Göteborgs stad som angetts i rubriken.
2) SGS är en stiftelse så den punkten utgår från motionen
3) I den mån det inte finns något reglemente för berörda utskott beredningar mm så ska
ett sådant reglemente upprättas, och formulering som reglerar sammansättning ska
ingå i alla dessa olika reglementen

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1) Att följande formulering:
I rådet/beredningen/utskottet/forumet/gruppen ska finnas en politisk representant från
respektive parti i kommunstyrelsen.
Alla partier i kommunstyrelsen utser var sin ledamot/representant.
Införs i de olika reglementen som finns i följande råd/beredningar/utskott/forum och grupper
1) ARVODESBEREDNINGEN
2) GÖTEBORGS STADS HBTQ-RÅD
3) GÖTEBORGS STADS SVERIGEFINSKA RÅD
4) GÖTEBORGS STADS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR
5) GÖTEBORGS STADS PENSIONÄRSRÅD
6) KONTAKTFORUM FÖR STUDENTFRÅGOR
7) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
8) PERSONALUTSKOTT
9) REFERENSGRUPP FÖR ROMSK INKLUDERING
10) REFERENSGRUPP FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE
11) RÅDGIVANDE GRUPP TILL KRISLEDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE
12) STYRGRUPPEN FÖR POLITIKERUTBILDNING

2) Att ett reglemente upprättas för de råd/beredningar/utskott/forum eller grupper där ett
reglemente saknas, samt att formuleringen ovan införs för att reglera dess
sammansättning.

Yrkande V, S, MP
Kommunstyrelsen 2017-10-04
Ärende 3.2
Yrkande om motion av Björn Tidland (SD) om justering i reglementet för
Göteborgs Stad
Sammansättningen i de olika råd och utskott m.m som hänvisas till i motionen
hanteras rimligen inför och i starten av nästa mandatperiod. Vi anser därför inte
att det är aktuellt att göra några förändringar av de befintliga sammansättningarna
under löpande mandatperiod.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2017-09-19
Diarienummer 0837/17

Juridiska avdelningen
Erica Farberger
Telefon 031-368 02 08
E-post: erica.farberger@stadshuset.goteborg.se

Motion av Björn Tidland (SD) om justering i reglementet för Göteborgs Stad
I syfte att öka transparensen och demokratin i Göteborgs Stad anser motionären att det
krävs ett antal justeringar i Reglementet för Göteborgs Stad. Motionären anser att
samtliga partier som finns representerade i Kommunstyrelsen också ska finnas
representerade i de större råden, utskotten m.m. De råd/beredningar/utskott/forum/
grupper/stiftelser som enligt motionären berörs av förändringsförslaget är:
1) Arvodesberedningen
2) Göteborgs Stads HBTQ-råd
3) Göteborgs Stads Sverigefinska råd
4) Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor
5) Göteborgs Stads pensionärsråd
6) Kontaktforum för studentfrågor
7) Kommunstyrelsens arbetsutskott
8) Personalutskott
9) Referensgrupp för romsk inkludering
10) Referensgrupp för ungdomsfullmäktige
11) Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande
12) Styrgruppen för politikerutbildning
13) Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS)
Motionären föreslår Kommunfullmäktige:
Att besluta att i rådet/beredningen/utskottet/forumet/gruppen/stiftelsen ska finnas en
politisk representant från respektive parti i kommunstyrelsen.
Alla partier i kommunstyrelsen utser var sin ledamot/representant.
Motionen har inte remitterats ut för yttranden.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser.
Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektiven
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv.
Bilaga

Motionen
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Stadsledningskontorets synpunkter
Det finns inte ett reglemente för Göteborgs Stad. De olika råd, utskott m.m. som
motionären hänvisar till har i vissa fall ett reglemente med tydlig reglering hur
representanterna ska utses. I andra fall saknas detta. När det gäller Göteborgs Stads
Sverigefinska råd, Studentforum samt Göteborgs Stads råd för den nationella
minoriteten romer så ska, enligt nu gällande styrdokument, samtliga partier i
kommunstyrelsen vara representerade.
Beträffande reglementena för Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Pensionärsråd och
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor så framgår där hur många ledamöter och
ersättare som ska utses av kommunstyrelsen.
Det finns inga antagna reglementen som reglerar hur antalet ledamöter/representanter
utses till Arvodesberedningen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Personalutskottet,
Referensgruppen för Ungdomsfullmäktige, Rådgivande grupp till
Krisledningsnämndens ordförande samt Styrgruppen för politikerutbildning. Vad avser
kommunstyrelsens utskott är det i enlighet med kommunallagen endast ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen som kan väljas.
När det gäller Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) är det en stiftelse med egen
förvaltning och där regleras det i stiftelsens stadgar hur styrelsen ska utses.
Kommunfullmäktige förfogar inte över den frågan och saknar därmed möjlighet att
besluta att samtliga partier i kommunstyrelsen ska vara representerade i SGS styrelse.

Stadsledningskontoret
Erica Farberger

Markus Landahl

Stadsjurist

1:e Stadsjurist

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Bilaga
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Motion av Björn Tidland (SD) om justering i reglementen för Göteborgs Stad
Göteborg den 10 april 2017
I syfte att öka transparensen och demokratin i Göteborgs stad krävs ett antal justeringar i
Reglementet för Göteborgs Stad.
På KS 2015-01-21 §44 Valdes ledamöter och representanter i olika utskott,
beredningar mm för 2015-2018.
Råden, utskotten mm har en sammansättning som bestäms i stadens reglemente.
Det är dock mycket olyckligt att reglementena inte har anpassats för det faktum att
antalet partier som finns representerade i KS kan variera beroende på valresultatet.
Man måste därför säkerställa att samtliga partier som finns representerade i KS i
demokratisk ordning även blir representerade i de större råden, utskotten mm.
Det finns redan idag lämpliga formuleringar på sammansättningar av råden mm, som t
ex sverigefinska rådet och arvodesberedningen som täcker in olika scenarier av
valresultatet:
I rådet/beredningen/utskottet/forumet/gruppen/stiftelsen/ ska finnas en politisk
representant från respektive parti i kommunstyrelsen.
Alla partier i kommunstyrelsen utser var sin ledamot/representant.
Följande råd/beredningar/utskott/forum/grupper/stiftelser berörs av
förändringsförslaget:
1) ARVODESBEREDNINGEN
2) GÖTEBORGS STADS HBTQ-RÅD
3) GÖTEBORGS STADS SVERIGEFINSKA RÅD
4) GÖTEBORGS STADS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR
5) GÖTEBORGS STADS PENSIONÄRSRÅD
6) KONTAKTFORUM FÖR STUDENTFRÅGOR
7) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
8) PERSONALUTSKOTT
9) REFERENSGRUPP FÖR ROMSK INKLUDERING
10) REFERENSGRUPP FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE
11) RÅDGIVANDE GRUPP TILL KRISLEDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE
12) STYRGRUPPEN FÖR POLITIKERUTBILDNING
13) STIFTELSEN GÖTEBORGS STUDENTBOSTÄDER (SGS)
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att följande formulering:
I rådet/beredningen/utskottet/forumet/gruppen/stiftelsen ska finnas en politisk
representant från respektive parti i kommunstyrelsen.
Alla partier i kommunstyrelsen utser var sin ledamot/representant.
Införs i reglementet för staden i följande
råd/beredningar/utskott/forum/grupper/stiftelser:
1) ARVODESBEREDNINGEN
2) GÖTEBORGS STADS HBTQ-RÅD
3) GÖTEBORGS STADS SVERIGEFINSKA RÅD
4) GÖTEBORGS STADS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR
5) GÖTEBORGS STADS PENSIONÄRSRÅD
6) KONTAKTFORUM FÖR STUDENTFRÅGOR
7) KOMMUNSTYELSENS ARBETSUTSKOTT
8) PERSONALUTSKOTT
9) REFERENSGRUPP FÖR ROMSK INKLUDERING
10) REFERENSGRUPP FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE
11) RÅDGIVANDE GRUPP TILL KRISLEDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE
12) STYRGRUPPEN FÖR POLITIKERUTBILDNING
13) STIFTELSEN GÖTEBORGS STUDENTBOSTÄDER (SGS)

Björn Tidland (SD)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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