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Ärende nr 2.2.1                                 Kommunstyrelsen 26 jan 2022                                               Dnr 1447/21 

Yrkande Henrik Munck 
                                                                               

 

Former för återrapportering till kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

1. Representanter för Citysamverkan, Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd, 
Stadstrafikforum, Styrgruppen för Västsvenska Paketet, samt Ö-dialogen bjuds in till 
kommunstyrelsen två gånger per år för muntliga presentationer och avstämning kring 
aktuella frågor inom respektive ansvarsområde. 

 

Yrkandet 

Kommunstyrelsen bör ha löpande direkta överläggningar med flera av de grupper som 
är kopplade till kommunstyrelsen.  



Yrkande angående – Former för återrapportering 
från beredningar, referensgrupper, råd och 
styrgrupper till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att protokoll från styrgrupp för 
Västsvenska paketets möten återrapporteras som anmälningsärenden till kommunstyrelsen. 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.  
 

Yrkandet 
 
Socialdemokraterna och Demokraterna välkomnar de systematiska och transparenta 
återrapporteringsformer som föreslås i tjänsteutlåtandet. Helt genomfört bör detta arbetssätt leda till 
väsentligt förbättrade möjligheter för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att uppfylla sin 
uppsiktsplikt. Men vi ser inget skäl att undanta styrgruppen för Västsvenska Paketet, där två 
ledamöter för stadens politiska sfär har valts in för att trygga den demokratiska insynen, från den 
generella principen för transparent återrapportering från beredningar, referensgrupper, råd och 
styrgrupper till kommunstyrelsen. Det kan inte anses rimligt att, med hänsyn tagen till den ovan 
nämnda uppsiktsplikten, kommunstyrelsen hålls relativt oinformerad om det löpande arbetet inom 
Västsvenska Paketet.  
 
Göteborgs Stad medfinansierar paketet med cirka 2 miljarder kronor samt genom den trängselskatt 
som många göteborgare betalar, antingen som privatpersoner eller näringsidkare. Projekten har 
dessutom mycket stor inverkan på både Göteborg och göteborgarna, vilket gör det viktigt att 
Göteborgs folk- och förtroendevalda bereds möjlighet att på ett rimligt sätt följa upp och kontrollera 
styrgruppens arbete. Mot den bakgrunden ställer vi oss skeptiska till stadsledningskontorets förslag i 
detta ärende och föreslår därför att protokoll från styrgruppens möten återrapporteras till 
kommunstyrelsen som anmälningsärenden.  

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande  
2022-01-26 
 

Demokraterna, Socialdemokraterna 
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Former för återrapportering från beredningar, 
referensgrupper, råd och styrgrupper till 
kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontorets förslag avseende återrapportering från beredningar, 
referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen. i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har valt politiker till beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper. 
Några av dessa har systematiska arbetssätt för återrapportering till kommunstyrelsen, men 
i flera saknas det upprättade former för återrapportering. 

Där det idag saknas upprättade former för återrapportering till kommunstyrelsen är det 
generella förslaget, i de fall protokoll förs vid möten, att protokollen anmäls som 
anmälningsärenden till kommunstyrelsen. Ansvaret för att protokoll anmäls in till 
stadsledningskontorets diarium bedöms ligga inom respektive beredning, referensgrupp, 
råd eller styrgrupp. 

En mer systematisk återrapportering möjliggör för kommunstyrelsen att ta del av 
mötesprotokoll från fler olika typer av beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper 
jämfört med idag. Detta ger en ökad transparens inom staden, samt ger ökade möjligheter 
att följa den demokratiska processen inom Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
Beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper med nuvarande former för 
återrapportering och förslag till återrapportering. 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-12-16 
Diarienummer 1447/21 
 

Handläggare  
Magnus Junsäter 
Telefon: 031-368 02 27 
E-post: magnus.junsater@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Ärendet rör formerna för återrapportering till kommunstyrelsen från ett antal beredningar, 
referensgrupper, råd och styrgrupper där kommunstyrelsen utsett politiker att delta. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har utsett politiker att delta i olika former av beredningar, 
referensgrupper, råd och styrgrupper. Några av dessa har systematiska arbetssätt för 
återrapportering till kommunstyrelsen, men i flera saknas det upprättade former för 
återrapportering. I bilagan till detta tjänsteutlåtande redovisas beredningar, 
referensgrupper, råd och styrgrupper där det finns utsedda politiker representerade. I en 
kolumn redovisas befintlig form för återrapportering, och i en kolumn redovisas förslag 
till form för återrapportering. Tabellen i bilagan är baserad på information som finns 
tillgänglig på goteborg.se1.  

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 
I flera av de förslag som finns gällande återrapportering framgår att protokoll ska 
redovisas som anmälningsärende till kommunstyrelsen efter varje möte. Det innebär att 
protokollet behöver skickas till stadsledningskontorets diarium2, exempelvis genom 
sändlista. När protokoll väl inkommit till stadsledningskontorets diarium sker den 
fortsatta hanteringen av tjänstepersoner på stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Förslaget innebär mer systematisk återrapportering till kommunstyrelsen, vilket 
möjliggör för kommunstyrelsen att ta del av mötesprotokoll från fler olika typer 
beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper jämfört med idag. Detta ger en ökad 
transparens inom staden, samt ger ökade möjligheter att följa den demokratiska processen 
inom Göteborgs Stad. 

Där det idag saknas upprättade former för återrapportering till kommunstyrelsen är 
stadsledningskontorets generella förslag, i de fall protokoll förs vid möten, att protokollen 
anmäls som anmälningsärenden till kommunstyrelsen. Ansvaret för att protokoll anmäls 
in till stadsledningskontorets diarium bedöms ligga inom respektive beredning, 
referensgrupp, råd eller styrgrupp. Stadsledningskontoret är behjälpliga med 
administration av anmälningsärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

 

 

 
1 För mer information avseende vilka politiker som deltar i respektive arbetsforum, se länk 
https://politiker.goteborg.se/viewOrganizationCategory.jsf?id=11 
2 stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

https://politiker.goteborg.se/viewOrganizationCategory.jsf?id=11
mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se


Bilaga - Beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper med nuvarande form för återrapportering och förslag till återrapportering. 
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Beredningar, referensgrupper, råd och 
styrgrupper 

Nuvarande form för återrapportering Förslag till återrapportering 

Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt 
Göteborg 

Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Arvodesberedningen Ingen samlad återrapportering till kommunstyrelsen. 
Det förekommer ett antal stående ärenden till 
kommunstyrelsen varje år som berör arvodesfrågan. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

- Eurocities Knowledge Society Forum 

- Eurocities Mobility Forum 

- Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet 

- Eurocities: Kulturforumet 

- Eurocities: Miljöforumet 

- Eurocities: Sociala forumet 

Former för ansvarsfördelning och 
informationsspridning framgår av styrande 
dokument Göteborgs Stads inriktning för 
Eurocities3 

Ingen förändring från nuvarande former för 
återrapportering föreslås. 

European Coalition of Cities against racism  Återrapportering sker enligt fastställd riktlinje för 
ECCAR-medlemskapet, vilket innebär att det efter 
varje internationell träff skickas en samman-
ställande rapport till kommunstyrelsen via 
anmälningslista.  

Ingen förändring föreslås. 

Fiskekommunerna (Strömstad-Tanum-Sotenäs-
Lysekil-Tjörn-Göteborg-Öckerö), Västra 
Götalandsregionen 

Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

 
3 Göteborgs Stads inriktning för Eurocities - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

https://goteborg.se/wps/myportal/start/kommun-o-politik/planer-styrdokument/sok-styrande-dokument/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijZwMAi2cDB0NLDzdLAw8_fycPCzd3Q2DDU31w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I2PBOo3x6nf0lw_WD_SWT8yKD3PM8lRvyA3NDSiKtgRADB7mVg!/p0/IZ7_2B0Q8B1A08IF80INNBH9GG1S97=CZ6_2B0Q8B1A08IF80INNBH9GG1S15=MKRgnIbA=GD=/


Bilaga - Beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper med nuvarande form för återrapportering och förslag till återrapportering. 
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Beredningar, referensgrupper, råd och 
styrgrupper 

Nuvarande form för återrapportering Förslag till återrapportering 

Förvaltningshögskolans råd Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Gemensamt samråd för nationella minoriteter Samrådets politiska representanter tillgängliggör 
mötesanteckningar och relevant information till 
kommunstyrelsen. I övrigt finns ingen systematisk 
återrapportering till kommunstyrelsen. 

Kortare årssummering redovisas årligen i ett 
anmälningsärende till kommunstyrelsen i 
anslutning till rådens årsrapporter (se nedan).  

- Göteborgs Stads HBTQ-råd 
- Göteborgs Stads Pensionärsråd 
- Göteborgs Stads råd för den nationella 
minoriteten romer 
- Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor 
- Göteborgs Stads sverigefinska råd 
- Göteborgs Stads trygghetsråd 

Rådens protokoll publiceras i ”Handlingar och 
protokoll” på stadens hemsida.  

Rådens årsrapporter redovisas samlat i ett 
anmälningsärende till kommunstyrelsen kvartal 1 
varje år. 

Ingen förändring föreslås. 

Ideella föreningen Citysamverkan Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Kontaktforum för studentfrågor (Studentforum) 
 

Protokoll publiceras i ”Handlingar och protokoll” på 
stadens hemsida. Studentforums årsrapporter 
redovisas samlat i ett anmälningsärende till 
kommunstyrelsen kvartal 1 varje år. 

Ingen förändring föreslås. 

- Mölndalsåns vattenråd 
- Säveåns vattenråd 

Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen.  

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 



Bilaga - Beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper med nuvarande form för återrapportering och förslag till återrapportering. 
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Beredningar, referensgrupper, råd och 
styrgrupper 

Nuvarande form för återrapportering Förslag till återrapportering 

Organisation för Götalandsbanan Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen.  

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Partnership Management Committee Träffas två ggr/år, en gång i Sydafrika och en gång i 
Göteborg. Anteckningar från möten ingår i 
reserapporter som diarieförs. Återkoppling till ICLD 
- projektfinansiären - på årsbasis.  

Återrapportering av möten som anmälningsärende 
till kommunstyrelsen.  

Personalberedningen Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Ingen förändring föreslås. 

Politisk beredningsgrupp för medicintekniska 
produkter 

Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ungdomsfullmäktiges årsrapport redovisas samlat 
med övriga råds årsrapporter årligen i ett 
anmälningsärende till kommunstyrelsen kvartal 1. 

Nuvarande form för återrapportering med 
komplettering att protokoll rapporteras in som 
anmälningsärende till kommunstyrelsen efter varje 
möte. 

Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd 
Göteborg (HSNG) och Göteborgs 
Stad/Kommunstyrelsen 

Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Stadstrafikforum för Göteborg, Mölndal och 
Partille 

Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen.  

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte.  

Detta förutsätter en annan ordning än idag gällande 
protokoll. Genomförande av förslag är under 
förutsättning att stadstrafikforum godkänner annan 
ordning. 



Bilaga - Beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper med nuvarande form för återrapportering och förslag till återrapportering. 
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Beredningar, referensgrupper, råd och 
styrgrupper 

Nuvarande form för återrapportering Förslag till återrapportering 

STRING:s ”Political Forum” Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Styrgrupp för politikerutbildning Årsrapport anmäls till kommunstyrelsen på 
anmälningslista. 

Ingen förändring föreslås. 

Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande 
Samordningsförbunden 

Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte. 

Styrgrupp för samverkan inom hälso- och 
sjukvårdsområdet4 mellan Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, 
Mölndal, Partille och Öckerö 

Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte.  

Styrgrupp för Västsvenska paketet Årsrapporter och tertialrapporter rapporteras som 
anmälningsärenden till kommunstyrelsen. 

Ingen förändring föreslås. 

Ö-dialogen Inget systematiskt arbetssätt för återrapportering till 
kommunstyrelsen. 

Protokoll som anmälningsärende till 
kommunstyrelsen efter varje möte.  

 

 
4 Politiskt samråd - Vårdsamverkan i VGR 
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