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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
om att avsluta Göteborgs stads kopplingar till 
Ryssland 
 
 

Yttrandet  
 

Alliansen och Socialdemokraterna ser mycket allvarligt på Rysslands invasion av Ukraina 

som är både olaglig och oförsvarlig. Omvärlden behöver tydligt markera att övergrepp på 

Ukrainas suveränitet och internationell rätt inte accepteras. Göteborgs stad ska självklart 

bidra till denna markering och arbetet att se över eventuella kopplingar till Ryssland har 

redan påbörjats.  

  

Exempelvis pågår det ett arbete i nämnden för inköp och upphandling med att se över 

huruvida staden har upphandlingar eller gör inköp av ryska varor och tjänster. Vi vill dock 

understryka att detta är en fråga för nämnder och styrelser i staden. Stadsledningskontoret 

ska i största möjliga mån fredas från ytterligare uppdrag i denna situation, och i synnerhet 

uppdrag som inte rör stadsledningskontoret ansvar eller verksamhet.  
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Yrkande om att avsluta Göteborgs stads 
kopplingar till Ryssland 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag se över kommunkoncernens förvaltningar och 

bolags kopplingar, såsom finansiella förbindelser och inköp av varor samt tjänster, 

och återkomma med förslag på hur dessa kopplingar snarast kan avslutas. 

Yrkandet 
Vi i det rödgrönrosa samarbetet ser med stor oro på Rysslands militärangrepp på det 

ukrainska folket. Ukrainas rätt att själva bestämma över sin framtid är ovillkorlig. Putins 

aggressioner utgör ett flagrant brott mot folkrätten och omvärlden måste stödja Ukraina 

genom att införa tydliga sanktioner mot Ryssland.  

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har många företag och stater infört bojkotter av 

ryska produkter och tjänster. Vi i Göteborgs stad kan också bidra och sätta press på den 

ryska staten. Detta kan till exempel göras genom att avyttra ryska tillgångar och avsluta 

inköp av ryska varor samt tjänster. Vi föreslår att stadsledningskontoret skyndsamt ser 

över stadens eventuella kopplingar som kan stärka eller vidmakthålla Putins regim i 

Ryssland och återkommer med förslag på hur dessa kan avslutas.  
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