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1. Demokraternas kunskapsgrupper 
 

Datum: 2020-02-07 

Från; Christer Oxien 

Valet 2018 gav Demokraterna ett stort förtroende hos göteborgarna och en stor del 

av denna framgång var vårt nya sätt att ta in kunskap genom kunskapsgrupper.  

Under 2019 har man gjort en budget där man kan läsa om olika satsningar som 

troligtvis kan ha kommit från kunskap grupperna, KF gruppen, delar av styrelsen men 

det har varit svårt för medlemmar att få någon inblick mer än på Presskonferenser 

och GP artiklar.   

Kunskap handlar också om att veta vem som är med i vilken kunskapsgrupp och vilka 

frågor som diskuteras, samt hur man i de olika delarna i stadens verksamhet från 

demokraternas hobby politiker kan ta del av dessa kunskaps delar.  

 

Därför förslår jag Stämman att besluta: 

- På Demokraternas sida som kräver inloggning att lägga upp vilka personer 

som är med i vilken kunskapsgrupp  

- Att möten som sker i kunskaps grupper protokollförs så information i frågor 

enkelt kan spridas inom hos Demokrater och ökar kunskapen hos alla. 

 

Partistyrelsens svar: 

Att transparensen kring kunskapsgrupperna och tydligheten i deras arbete förstärks 
är på alla vis önskvärt. De är nu också upplagda och möjliga att kontakta via 
hemsidan. 

Partistyrelsens förslag till beslut: 

Motionen bifalles i den meningen att arbetet med att ytterligare tydliggöra 
kunskapsgruppernas sätt att arbeta fortsätter och systematiseras. Kortfattade 
redogörelser för gruppernas arbete ska också publiceras på hemsidan. 
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2. Interna folkomröstningar 
 

Datum: 2020-02-07 

Från Christer Oxien 

 

Valet 2018 gav Demokraterna ett stort förtroende hos göteborgarna och under 

valrörelsen så berättade vi om att vi inte är ett parti som andra. Vi skulle göra något 

som inte görs i övrigt återge mer makt åt medlemmar genom folkomröstningar i olika 

vägskäl.  

Under 2018 och 2019 så har Demokraterna drivit hårt på olika frågor som ej varit på 

agendan tidigare samt gjort en Teknisk valsamverkan med Socialdemokraterna. 

Vi har sedan valet 2018 Haft 0 Folkomröstningar.  

Det jag vill utreda är när ska styrelsen eller KF gruppen använda detta verktyg som 

gör att vi står ut mot övriga partier enormt. 

Därför förslår jag Stämman att besluta: 

- Styrelsen får innan 2020 utgång på sig att ta fram en plan och metod för 

hur/när interna folkomröstningar ska användas.  När planen är klar maila ut 

till alla medlemmar i Demokraterna. 

Tack för eran läsning hoppas detta hjälper oss framåt 

 

Partistyrelsens svar: 

Interna omröstningar har tidigare aldrig prövats av större partier. Risken att dessa 
skulle manipuleras av ett mindre antalintresserade aktörer är betydande. 

Det är oerhört viktigt att partiets ledning har möjlighet att snabbt väga olika 
alternativa handlingsvägar emot varandra. Denna möjlighet skulle drastiskt minska 
vid föreslagna omröstningar. 

Partistyrelsens förslag till beslut: 

Motionen avslås. 
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3. Stoppa den dagliga handeln med anställningsavtal 
 

Datum: 2020-03-18 

Från: Anette Claesson 

 

Anställda i stat, kommuner och regioner skriver över skattemedel till andra anställda. 

Anställda i samma juridiska person är inte avtalsparter. De avtalsliknande falska 

urkunder som upprättas mellan anställda är bedrägeri, förskingring och trolöshet mot 

huvudman.  

Anställningsavtalet ingås genom anbud och accept. Avtalet ska bekräftas med 

myndighetsbeslut om anställning. Beslut om anställning ska meddelas med 

anställningsbevis på LAS 6 c. Anställningsavtalet kan bara avslutas genom 

uppsägning från endera part i avtalet, myndigheten eller den anställda.  

En uppsägning kopplad till erbjudande om ersättning betraktas som provocerad 

uppsägning och är enligt AD:s praxis ogiltig. Erbjudande om ersättning för 

motprestationen egen uppsägning ska prövas som mutbrott. Utköps-§ med 

skadestånd på prislistan i LAS 39 gäller bara vid uppsägning från myndigheten och 

efter fällande dom. Myndigheter kan inte köpa sig fria från domar. 

Media rapporterar om att SD i Sölvesborg har köpt ut kulturchefen Sofia Lenninger. 

Det är inte sant. Det är kommunchefen som har skrivit ett papper där det står att 

Sofia Lenninger ska få lön i 16 månader utan att få arbeta. Lön kan bara betalas till 

anställd som arbetar. Sofia Lenninger är fortsatt anställd.  

Den som upprättar avtalsliknande falsk urkund och föreger allmän ställning med rätt 

att teckna myndighetens firma på avtal ska anmälas till åtal. Om det inte finns någon 

uppsägning består anställningsavtalet. Den som upprättar falskt avtal kan krävas på 

skadestånd på AvtL 25 §.  

Den blankett Anställningsavtal som myndigheter använder ska ersättas med det i 

LAS 6 c föreskrivna sättet att meddela ensidigt myndighetsbeslut om anställning - 

blankett Anställningsbevis.  

Jag kräver att Demokraterna på ovanstående grunder verkar för:  

- att stoppa handeln med anställningsavtal,  

- att ta bort Anställningsavtal som blankett eller i fri text,  

- att anmäla gärningsmän till rättslig prövning,  

- samt att kräva skadestånd från den som tecknat firma på falska avtal.  

 

Partistyrelsens svar: 

Motionen berör i allt väsentligt juridiska spörsmål. Dessa avgörs i juridiska processer 
och avgöranden. Att inkräkta på dessa områden är inte lämpligt för politiska partier. 
Dock bör en maximal transparens eftersträvas i sammanhang som dessa.  

Partistyrelsens förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

 



Sida 5 av 8 
 

4. Förslag på starttid av möten 
 

Datum: 2020-03-18 

Från: Anders Biveby 

 

Hej, jag vill att årsmötet och andra möten börjar kl. 19.00 för att affärsanställda skall 

hinna, vidare så kan man undvika trängselskatt. 

Partistyrelsens svar: 

Möten har under det senaste året hållits digitalt, vilket har gjort den här motionen 
mindre aktuell än när den skickades in. Vi tror att den digitala formen kommer 
fortsätta till viss del, men i kombination med fysiska möten. Det är viktigt med 
varierande mötestider då våra heltids- och fritidspolitiker ofta har ett flertal 
kvällsmöten per vecka.  

Vi föreslår därför att vi startar fysiska möten på vardagar kl.19:00. Digitala möten 
som inte kräver transport och omställningstid kan ha en varierande starttid. 

Partistyrelsens förslag till beslut: 

Motionen bifalles att gälla fysiska möten på vardagar.  
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5. Ta bort trängselskatten 
 

Datum: 2020-03-25 

Från: Marie-Louise Bergström/Catarina Börjesson 

 

Vi vill att Demokraterna ska driva frågan om trängselskattens borttagande. Denna 

eländiga skatt som månatligen påminner oss om den orättvisa som slår emot de 

bilberoende. Trängselskatten infördes trots stort folkligt motstånd. Två 

namninsamlingar berättigade till att få till folkomröstningar.  

Det finns krafter i politiken som vill höja trängselskattspengarna och för alltid låta 

denna tillfälliga skatt förbli permanent. Miljöpartiet förespråkar det och Centerpartiet 

har debatterat trängselskatten som en förmån till fossilfri biltrafik.  

Tanken med trängselskatten är att finansiera det Västsvenska paketet, där största 

kostnaden går till Västlänken. Planen är att trängselskattstolparna ska avlägsnas. Vi 

anser att det finns ett behov av att aktivt arbeta med trängselskatten och ta initiativ 

för att stoppa den, inte minst för de framtida göteborgares skull utan också för oss 

som redan nu betalar den extra skatt på den lön vi redan skattat. 

GT 10 mars 2020  

” Miljöpartiet i Göteborg vill höja trängselskatten och lägga de pengarna på att bygga 

ut kollektivtrafiken, skriver de i ett pressmeddelande.  

De menar att bilresorna minskar – men inte tillräckligt.  

– Det är dags att höja trängselskatten och låta pengarna gå till bättre utbyggd 

kollektivtrafik för alla, säger Karin Pleijel (MP) kommunalråd, i ett pressmeddelande”  

Vi lägger denna motion för att Demokraterna ska utveckla demokratin och för att 

trängselskatten ska avskaffas genom att debattera och belysa dess baksidor, både i 

media och i de politiska rummen. 

 

Partistyrelsens svar: 

Trängselskatten orsakar negativa fördelningspolitiska effekter och når inte sina mål 
genom att stora delar läggs på den kontraproduktiva västlänken. Motionen är därför 
väl motiverad. 

Partistyrelsens förslag till beslut: 

Motionen bifalles. 
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6. Anpassning av stiftelser 
 

Datum: 2020-03-25 

Från: Kent Börjesson 

 

Göteborgs kommun har flera stiftelser där ändamålet inte gagnar någon på grund av 

ändamålet.  

Finns det någon sammanställning av dessa stiftelser? Hur många är de? Är det 

någon som försöker upplösa dessa stiftelser eller är dessa bara till för att arvodera 

styrelsen. 

 

Demokraterna bör aktivt gå in i arbetet att få stiftelserna anpassade till dagens 

ändamål eller få stiftelserna upplösta så att kapital kan användas på ett verkningsfullt 

sätt.  

 

Partistyrelsens svar: 

De existerande stiftelserna bör arbeta med största möjliga transparens. En 
översiktlighet av dessa bör eftersträvas. Kommunen arbetar ständigt med en översyn 
av stiftelsernas verksamhet och ändamål. 

Partistyrelsens förslag till beslut: 

Motionen anses bevarad. 
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7. Översyn av rutiner för fastställande av tomträttsavgäld 
 

Datum: 2020-03-30 

Från: Svante Leijon 

 

Noterar med glädje att ni driver frågan om friköp på ett konstruktivt sätt. Om frågan 

får en bra lösning löses också frågan om de höga avgälderna genom att många 

kommer att nappa på detta med friköp. Dock, man skall inte ropa hej innan man 

kommit i mål och därför kan det vara angeläget att även ha beredskap för att se över 

avgäldsfrågan.  

 

Den formel för fastställandet av avgäld som kommunen tillämpar är från 2006 och 

bestämdes i ett helt annat ränteläge än f.n. Om det skall finnas en formel liknande 

den som finns idag måste den justeras till dagens ränteläge. 

 

Medveten om att det kan vara svårt att hitta en beständig formel borde övervägas till 

det som fanns innan 2006 års formel, dvs man förhandlade om avgäldens storlek för 

att komma fram till skäligt belopp. Hur som helst driv först och främst friköpsfrågan 

men ha även i beredskap en översyn av rutinerna för fastställande av 

tomträttsavgäld. 

 

Partistyrelsens svar: 

Tomträttsavgälderna verkar idag på ett drakoniskt sätt. Stora ökningar av 
markvärdena som i liten grad berott på kommunens agerande eller investeringar 
gynnar i hög grad kommunen, medan enskilda kommuninvånare drabbas på ett 
godtyckligt sätt. 

Att verka för ett förenklande av friköp som inte slår hårt emot enskilda hushålls 
ekonomi är därför ett prioriterat mål. 

Partistyrelsens förslag till beslut: 

Motionen bifalles. 

 
 

 


