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Göteborgs
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborgs
Stad. Här fattas de övergripande besluten som har stor betydelse
för hela Göteborg. Det kan vara budget, mål och riktlinjer, stora
investeringar och stadsplanering.
Kommunfullmäktige har 81
ledamöter. Platserna fördelas
proportionellt efter antalet
röster som varje parti får i
kommunvalet vart fjärde år.
Dessutom har varje parti ett
antal ersättare. Sammanlagt
består kommunfullmäktige av
125 ledamöter och ersättare.
Ärenden som beslutas av
kommunfullmäktige bereds
av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan
förslag till beslut till kommunfullmäktige. I valärenden
upprättas förslag av valberedningen.

Interpellationer
och frågor
Varje möte avslutas med
Frågor och interpellationer
(frågor som ställs skriftligen).
Inledningsvis på varje sammanträde behandlas beslutsärenden och motioner.
Om en ledamot vill följa upp
ett ärende kan man ställa en
fråga eller en interpellation till

kommunstyrelsens ordförande.
Vid en fråga är det bara den
frågande och den svarande
som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter
delta i debatten. Interpellationer och frågor ska lämnas
in i förväg. Både frågor och
interpellationer måste röra ett
ärende som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller någon annan nämnd har
rätt att handlägga. Varken
fråga eller interpellation leder
till beslut.

Motioner
En motion är ett skriftligt
förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.
Till skillnad från en fråga eller
interpellation leder motionen till ett beslut. Motionen
behandlas inte direkt under
sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som
bereder ärende genom att
höra berörda nämnder och
styrelser. Därefter går ärendet
tillbaka till fullmäktige. Beslut

2

bör fattas senast ett år efter
att motionen lämnats in.

Beslut
Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande för
att kommunfullmäktige ska
kunna fatta beslut.

Att vara politiker
De allra flesta politikerna i
kommunfullmäktige, stadsdelsnämnder och övriga
nämnder och styrelser har
”vanliga” jobb och sköter sina
politiska uppdrag på fritiden.
För att kunna vara politiker
i en nämnd eller styrelse i
Göteborg måste man vara
bosatt i kommunen. När det
gäller uppdrag i stadsdelsnämnderna strävar partierna
efter att deras företrädare
också ska bo i stadsdelen. För
bolagsstyrelserna som lyder
under aktiebolagslagen, gäller
andra regler.

Så här kan du som
medborgare delta
Nämndernas handlingar finns
på Göteborgs Stads webbsida goteborg.se. Under rubriken Handlingar & Protokoll
– Kommunfullmäktige finns
kommunfullmäktiges föredragningslistor, handlingar,
snabbprotokoll och protokoll.
Handlingar från övriga nämnder finns också under rubriken
Handlingar & protokoll – välj
den nämnd som önskas.

Besök
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges möten
är öppna för allmänheten.
Du är välkommen att lyssna
på diskussionerna från åhörarläktaren i Börsen, Gustaf
Adolfs Torg 5. Tid och datum
tillkännages på Göteborgs

Stads anslagstavla och på
goteborg.se en vecka före
sammanträdet.

 -post direkttill politikerna i
e
samtliga nämnder.

Lyssna på kommun
fullmäktiges möten

Fem gånger per år sammanträder ungdomsfullmäktige i
samma lokal som kommunfullmäktige. Antalet ledamöter är också 81, med 20
ersättare. Mandatperioden
är ett år. Varje stadsdel är
en valkrets och mandaten
fördelas utifrån antal barn
och ungdomar i stadsdelen.
Valbara är barn och ungdomar som bor i Göteborg, från
årskurs 6 och upp till 17 år.

Sammanträdet direktsänds
via närradion på 94,9 MHz.

Kommunfullmäktiges
möten via webb-TV
Via länk från Göteborgs Stads
webbsida goteborg.se, kan
du följa kommunfullmäktiges
sammanträden i direktsändning. Du kan även se och
lyssna på redan genomförda
möten.

Kontakta politikerna
På Göteborgs Stads webbsida
goteborg.sekan du under
rubriken Sök politiker skicka

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige ska ge
barn och ungdomar ökat inflytande och stimulera intresset för politik och samhällsfrågor.

FOTO: MOSTPHOTOS.COM

Läs om aktuella frågor
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Så här styrs Göteborg

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utser
en ordförande som ansvarar
för att leda sammanträdet
och se till att det genomförs.

Ordföranden representerar
också Göteborgs Stad i olika
offentliga sammankomster.
Anneli Rhedin (M) är kommunfullmäktiges ordförande.
Förste vice ordförande heter
Pär Gustafsson (L), andre vice
ordförande heter Håkan Eriksson (V) och tredje vice ordförande heter Åse-Lill Törnqvist
(MP).
Läs mer om kommunfull
mäktige på goteborg.se/
kommunfullmaktige

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige utser
ledamöter och ersättare
i kommunstyrelsen. Näst
efter kommunfullmäktige
har kommunstyrelsen den
starkaste ställningen i den

kommunala organisationen.
Ärenden som ska avgöras av
kommunfullmäktige behandlas först av kommunstyrelsen,
som sedan lämnar förslag
till beslut. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret att besluten genomförs,
följs upp och utvärderas.
Kommunstyrelsen ansvarar
också för stadens ekonomi
och hur staden ska utvecklas i
framtiden. Kommunstyrelsens
sammanträden är inte öppna
för allmänheten, men du kan
läsa vad som bestämts på
Göteborgs Stads webbplats
goteborg.se.
Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 18 kommunalråd, varav 13 ledamöter och
fem ersättare.

Kommunfullmäktigesalen i Börsen

FOTO: HIGAB/BERT LEANDERSSON

Det parti som får flest röster i
kommunalvalet får flest representanter i fullmäktige och
har på så sätt större chans att
påverka besluten. De styrande i Göteborgs Stad består
av Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna. De fyra partierna har
24 av kommunfullmäktiges 81
mandat. På oppositionssidan
har partierna Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Feministiskt
Initiativ tillsammans 19 mandat, Socialdemokraterna har
17 mandat, Demokraterna har
14 mandat och Sverigedemokraterna 7 mandat.

4

Mandatfördelning
Göteborgs kommun
fullmäktige 2018–2022
3:e vice
ordförande

2:e vice
ordförande

1:e vice
ordförande

Ordförande

Göteborgs
kommunfullmäktige 2018–2022
Socialdemokraterna

17

Liberalerna

6

Demokraterna

14

Miljöpartiet

6

Moderaterna

12

Centerpartiet

3

Vänsterpartiet

11

Kristdemokraterna

3

Sverigedemokraterna

7

Feministiskt Initiativ

2
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Nämnder och bolag

Stadsdelsnämnder,
facknämnder och bolag

Facknämnder

»» Arkivnämnden
»» Byggnadsnämnden
»» Fastighetsnämnden
»» Förskolenämnden
»» Grundskolenämnden
»» Idrott- och föreningsnämnden
»» Kommunstyrelsen
»» Kretslopp och vattennämnden
»» Kulturnämnden
»» Lokalnämnden
»» Miljö- och klimatnämnden
»» Nämnden för arbetsmarknad och

Den dagliga verksamheten utförs av
Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.
Dessa leds av politiskt sammansatta nämnder
och styrelser, som har samma proportionella
mandatfördelning som kommunfullmäktige.
Det är också kommunfullmäktige som utser
ledamöterna.
Stadsdelnämnderna i Göteborgs Stad utför
tjänster inom individ- och familjeomsorg,
fritidsverksamhet samt social omsorg för
funktionshindrade och äldre. Utöver stadsdelsnämnder finns flera facknämnder, framför
allt inom områdena teknisk försörjning, trafik,
fritid, miljö, fastigheter/bostäder, kultur och
utbildning.

vuxenutbildning

»» Nämnden för inköp och upphandling
»» Nämnden för Intraservice
»» Nämnden för konsument- och

Göteborgs Stad har direkt och indirekt
intressen i ett stort antal bolag. Vissa är
helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret
och beslutar bland annat vilka bolag som ska
finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer,
beslutar om ägardirektiv med mera.

medborgarservice

»» Park- och naturnämnden
»» Stadsrevisionen
»» Social resursnämnd
»» Trafiknämnden
»» Utbildningsnämnden
»» Valnämnden
»» Överförmyndarnämnden

Stadsdelsnämnder

»» Angered
»» Askim-Frölunda-Högsbo
»» Centrum
»» Lundby
»» Majorna-Linné
»» Norra Hisingen
»» Västra Göteborg
»» Västra Hisingen
»» Örgryte-Härlanda
»» Östra Göteborg

Bolag
På goteborg.se framgår vilka bolag som
ägs av Göteborgs Stad.
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Ordlista
»»Ajournera

»»Förvaltning

»»Remiss

Skjuta upp ett möte till en senare
tidpunkt

Finns under varje nämnd och där
arbetar opolitiska tjänstemän

»»Arvode

»»Handläggare

Ärende skickas för att till exempel
nämnder och styrelser ska få lämna
synpunkter

Ekonomisk ersättning för politiskt
utfört arbete

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag
till beslut

»»Reservation

»»Hemställa

»»Rösträtt

Föreslå

»»Justering

Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd.
Utländska medborgare som har varit
mantalskriven i Sverige i tre år och
fyllt 18 år har rösträtt i kommunaloch landstingsval men inte i riksdagsval

Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras

»»Skrivelse

»»Ledamot

Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut

»»Bifall
Bifall betyder ja

»»Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och
beslut i ett ärende till ett senare
sammanträde

»»Delegera

»»Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller
styrelse för skriftligt svar

Medlem i beslutande organ

Överlåta arbete och beslut till någon
annan

»»Lekman

»»Ersättare

»»Mandat

Ersättare för ordinarie ledamot;
suppleant

Uppdrag att vara representant;
exempelvis ha en plats i kommunfullmäktige

»»Fackman
Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde

»»Facknämnd
Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde

»»Fråga

Person som inte är fackman

»»Motion

»»Styrelse
Ledning, ledningsgrupp

»»Suppleant
Ersättare för ordinarie ledamot

»»Särskilt yttrande
Komplettering till beslut av en eller
flera ledamöter

Skriftligt förslag från en eller flera
ledamöter i kommunfullmäktige

»»Tjänsteutlåtande

»»Nämnd

»»Valkrets

Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

Bakgrund och förslag till beslut

Ett geografiskt område för vilket ett
bestämt antal mandat (platser) ska
fördelas mellan partierna

Fråga i kommunfullmäktige till
ordförande i nämnd eller styrelse för
muntligt svar

»»Presidium
En ordförande och en eller flera vice
ordförande; ledning

»»Votering

»»Föredragande

»»Proportionell

Den som i fullmäktige, nämnd eller
styrelse presenterar ett ärende

Avpassad; exempelvis mandat i förhållande till angivna röster

»»Återremiss

»»Föredragningslista

»»Proposition

Förteckning över ärenden som ska
behandlas vid ett sammanträde;
dagordning

Är ett av ordföranden framställt
förslag till beslut vid omröstning (i
fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i
nämnderna)

»»Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk
församling

»»Protokoll
Skriftlig sammanfattande redogörelse för vad som händer under ett
sammanträde av juridisk relevans

Omröstning

Beslut att sända tillbaka ett ärende
för fortsatt beredning

Maj 2019

Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende

Foto omslag: goteborg & co/steampipep productio studio

»»Beredning

190305-006-010

Avslag betyder nej

Göteborgs Stad

»»Avslag

Den som reserverar sig mot ett beslut
markerar sin ståndpunkt

