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Utdrag ur protokoll (nr 6) 

Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Yrkande FI, MP och V. Införande av fråge-
stund på distans för allmänheten 

§ 117,   
Enligt yrkande från FI, V och MP ska ett återkommande möte ske innan nämndens 

sammanträden då allmänheten bör ges möjlighet att ställa frågor på distans, vilket är 

positivt ur demokrati- och smittskyddssynpunkt. 

Beslut 
Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att återinföra 

Allmänhetens frågestund som stående punkt på nämndmöten, med möjlighet för 

digital närvaro på denna punkt. Förvaltningen ska först ha en kontakt med 

Konsument- och medborgarservice, enligt protokollsbilaga 3. 

Handlingar 
FI, V och MP har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 21 april 2021, 

protokollsbilaga 2. FI, V och MP yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

återinföra Allmänhetens frågestund som stående punkt på nämndmöten, med möjlighet 

för digital närvaro på denna punkt. 

M, L, KD och D har inkommit med ett skriftligt yrkande daterat den 19 maj 2021, 

protokollsbilaga 3. M, L, KD och D yrkar att förvaltningen först har en kontakt med 

Konsument- och medborgarservice. 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) yrkar med instämmande av Alice Vernersson (V) 

och Håkan Hallengren (S) samt S bifall till yrkande från FI, V och MP om frågestund för 

allmänheten.  

Förste vice ordförande Jens Adamik (L) yrkar med instämmande av Krista Femrell (SD) 

bifall till yrkande från M, L, KD och D om avstämning med Konsument- och medborgar-

service inför frågestund för allmänheten. Alice Vernersson (V) och Håkan Hallengren (S) 

samt S yrkar avslag på yrkande från M, L, KD och D. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena om yrkande från M, L, KD 

och D, och finner att förste vice ordförande Jens Adamiks (L) yrkande vinner bifall. 

Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att bifalla yrkande från M, L, KD och D om avstämning med Konsument- och 

medborgarservice inför frågestund för allmänheten. 

Nämnden för funktionsstöd 
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Fortsättning § 117 

Nej-röst för att avslå yrkande från M, L, KD och D. 

Omröstning 
Eva Svensson (D), förste vice ordförande Jens Adamik (L), Andreas Fock (KD), Peter 

Svanberg (D), Krista Femrell (SD) och ordförande Åsa Hartzell (M) röstar ja. 

Håkan Hallengren (S), Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP), Joakim Hagberg (S) 

och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) röstar nej. 

Med sex röster ja och fem röster nej bifaller nämnden yrkande från M, L, KD och D om 

avstämning med Konsument- och medborgarservice inför frågestund med allmänheten. 

Justering 
Den 19 maj 2021 
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Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 

Åsa Hartzell (M) 

 

Justerande 

Åsa Nilsen (FI) 

 



 

 

Yrkande: Fi, V, Mp 

Nämnden för funktionsstöd 

2021-04-21 

 

Yrkande - Möjliggör för allmänhetens frågestund på distans
  

 

Förslag till beslut 
 

I nämnden: 
-  Förvaltning ges i uppdrag att återinföra Allmänhetens frågestund som stående punkt på 

nämndmöten, med möjlighet för digital närvaro på denna punkt. 

 

Yrkandet 
 

Covid-pandemin har omöjliggjort att ha besökare på nämndmöten. Under 2020 införde 
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Allmänhetens frågestund digitalt som en ståendepunkt på 

dagordningen. 
Vi rödgrönrosa önskar nu att samma sak genomförs i nämnden för funktionsstöd och hoppas 

hela nämnden ser värdet i detta. 
 
Det är enkelt att bjuda in fler personer till redan existerande digitala möte, och det gör 
tröskeln för att närvara på Allmänhetens frågestund lägre. Det en viktig demokratisk 
markering att vi inte stänger våra möten för stadens invånare. 

 
Att invånare får framföra sina synpunkter och ställa frågor till oss politiker är viktigt för 

närdemokratin. Ett fortsatt utestängande av invånare från våra möten med hänvisning till 
Covid19-pandemin skulle vara märkligt när så enkla lösningar som mobiler, surfplattor och 

datorer finns tillgängliga. Vi låter redan politiker, tjänstepersoner och fackliga representanter 
medverka digitalt. 
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Nämnden för Funktionsstöd 
 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Demokraterna 
 
Göteborg den 19 maj 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsyrkande ”Möjliggör för allmänhetens frågestund på distans” 

 

Dialogen med medborgarna är en viktig del i stadens arbete. Konsument och 
Medborgarservice har fått ett uppdrag hur staden skall hantera detta. Det är viktigt att 
nämnden inte startar en verksamhet som redan är under framtagande på annan sätt än vad 
som beslutats av KF. 
 
 
Därför yrkar vi på att förvaltningen först har en kontakt med Konsument och 
Medborgarservice.  
Om allmänhetens frågestund införs så vill vi att den planeras enligt följande: 
Medborgardialogen utformas på ett likande sätt som Socialnämnd Sydväst sköter sin dialog. 
Det vill säga: Dialogen avslutas så snart verksamheten är tillbaka till det "normala" och att 
nämndmötena blir öppna. Tiden för dialogen begränsas till 30 minuter och deltagande måste 
anmäla sig i förväg tex. senast fredagen innan mötet.  
 
Dialogen skall på så sätt kunna genomföras på ett sätt som minimalt påverkar förvaltningens 
budget. 
 
 
 
 
Åsa Hartzell (M) Jens Adamik (L) Andreas Fock (KD) 
 
 
Eva Svensson (D) 
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