
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående – Yrkande angående – att 
upphäva partnerstadsrelationen med Sankt 
Petersburg i solidaritet med det ukrainska 
folket 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen: 

1) Samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen står med på det breda 
yrkandet för att ge en tydlig signal om enighet och samsyn inom stadens ledning 

Yrkandet 
 

Sverige och Göteborg, Norden och Västeuropa, hela den fria västerländska kulturen, som 
står för parlamentarisk demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet och ett fritt rättsväsende står 
samlade mot Rysslands angrepp mot Ukraina. Det är inte bara ett angrepp mot Ukraina, 
det är även ett angrepp på den fria världen. 

I detta svåra läge är det viktigt att hela kommunstyrelsen står enade i sitt fördömande av 
detta fruktansvärda krig.  

SD står bakom innehållet i det breda yrkandet, och den enda ändringen av yrkandet som 
vi vill göra är att lägga till SD som avsändare av yrkandet. 

SD vill med detta yrkande också påminna att det enligt kommunallagen och 
förvaltningsrättens dom 14308-17 är tillåtet att lägga detta yrkande, samt att yrka och 
votera om det.  
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Yrkande angående – att upphäva 
partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i 
solidaritet med det ukrainska folket 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen upphäver den vilande partnerstadsrelationen, samt eventuella tillhörande 
fördrag, mellan Göteborgs stad och Sankt Petersburg med anledning av Rysslands angrepp 
mot Ukraina och det ukrainska folket.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omedelbart och enligt gängse praxis informera 
motparten Sankt Petersburg om att den vilande partnerstadsrelationen och alla Göteborgs 
Stads positioner och åtaganden som tillhör denna relation är upphävda med anledning av 
Rysslands angrepp mot Ukraina och det ukrainska folket.   
 

Yrkandet 
 
Demokratin Ukraina befinner sig under attack, invasion, annektering och ockupation. Efter att 
tiotusentals ryska trupper återigen gått över den ukrainsk-ryska gränsen råder det ingen tvekan om att 
den ukrainska staten står inför ett existentiellt hot. Den ryska regimen har, trots upprepade chanser till 
förhandling och dialog, valt att återigen vända vapenmakten mot den ukrainska civilbefolkningen och 
med våldet som enda metod försöka förtrycka den frihet och det folkstyre som det ukrainska folket 
själva har valt. I detta för Sverige mycket allvarliga och volatila säkerhetsläge krävs nationell samling 
och orubblig beslutsamhet. 
 
Göteborgs Stad har sedan år 1963 en partnerstadsrelation med Sankt Petersburg som under många år 
varit vilande. Partnerskapet har inneburit ett antal besök och primärt handlat om miljö- och 
avfallsfrågor. Även om partnerskapet under de senaste årtiondena varit mycket begränsat, och de sista 
åren obefintligt, så utgör relationen – vilande eller icke – ändå en symbolisk markering. Som ett 
uttryck för de göteborgska kommuninvånarnas solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket 
bedömer vi det som både lämpligt och angeläget att relationen – och alla tillhörande fördrag upphävs, 
med omedelbar verkan, och att motparten Sankt Petersburg i tydliga ordalag informeras om att detta 
sker till följd av de ryska militära angreppen mot den ukrainska befolkningen och den ryska regimens 
flagranta brott mot folkrättens principer.  

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande  
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S, D, M, L, C, V, MP 
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