Handling 2015 nr 129

Motion av Staffan Levinsson (SD) m fl om att återuppta högtidlighållandet av
Gustav Adolf-dagen
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Den av Staffan Levinsson väckta motionen avslås med hänvisning till
yttrande från kulturnämnden.
--Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar.
Jonas Ransgård yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till yttrande från
kulturnämnden.
Lars Hansson yrkade att motionen skulle tillstyrkas.
Vid omröstningen röstade Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), David Lega (KD),
Dario Espiga (S), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), Martin
Wannholt, tjänstgörande ersättarna Mariya Voyvodova (S), Ann Catrine Fogelgren
(FP), Hampus Magnusson (M) samt ordföranden Anneli Hultén (S) för bifall till Jonas
Ransgårds yrkande.
Lars Hansson (SD) röstade bifall till eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutade med tolv röster mot en att bifalla Jonas Ransgårds yrkande.
Göteborg den 26 augusti
Göteborgs kommunstyrelse

Anneli Hulthén
Jonas Andrén
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Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2015-06-08
Diarienummer 0808/15
Repronummer 179/15

Stadsutveckling
Hedwig Andrén
Telefon 031-368 02 33
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Motion av Staffan Levinsson (SD) m fl om att återuppta högtidlighållandet av
Gustav Adolf-dagen H 22/15

Motionen
Staffan Levinsson m fl föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs Stad
återinför firandet av Gustav Adolf-dagen den 6:e november under högtidliga former på
Gustaf Adolfs Torg. Motionärerna anser också att staden ska uppmärksamma och fira
sin grundare under stadens 400-års jubileum.
Remissinstanser
Motionen har remitterats för yttrande till SDN Centrum, kulturnämnden och
Göteborg & Co. Remissinstansernas svar är sammanställt i nedanstående tabell.
Efter påstötning meddelas från Göteborg & Co att bolaget inte anser sig berörd av
frågan och därför avstår från att svara på remissen.
Remissinstans

Beslut

Kommentar

SDN Centrum

Avslår

En ceremoni som högtidlighåller
Gustav II Adolfs dödsdag har inte
en symbolisk innebörd som kan
verka sammanhållande för staden.

Kulturnämnden

Avslår

Utifrån ett historiskt perspektiv är
det svårmotiverat att införa ett årligt
formellt firande i staden av
Gustav II Adolf.
Nämnden ställer sig däremot positiv
till att staden gör en särskild
satsning för att uppmärksamma
stadens historia och grundare inom
ramen för 400-årsjubileet.

Göteborg & Co

Avstår från att svara

Ekonomiska konsekvenser
Stadsledningskontoret har fram till 2009 gett Patriotiska Studentförbudet Tradition och
Framtid i Göteborg bidrag för att högtidlighålla Gustav Adolf-dagen. Bidraget uppgick
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år 2009 till 5 000 kr. Om en framtida satsning skulle bli aktuell kan det krävas en
betydligt större summa för att kunna genomföra satsningen utifrån samtliga perspektiv.
Om staden genomför en särskild satsning för att uppmärksamma stadens historia och
Gustav II Adolf i samband med 400-årsjubileet kan det också medföra ekonomiska
konsekvenser som då bör medräknas i det övergripande jubileumsarbetet i staden.
Barnperspektivet
Vid offentliga arrangemang som riktas till Göteborgs alla medborgare är det angeläget
att utgå ifrån ett barnperspektiv vad gäller utformning och genomförande, innehåll och
program, så att även stadens yngsta medborgare kan känna sig delaktiga och välkomna i
firandet.
Jämställdhetsperspektivet
Initiativ och offentliga arrangemang i Göteborgs Stad ska utformas med hänsyn till ett
jämställdhetsperspektiv.
Mångfaldsperspektivet
Det är positivt för staden om arrangemang och sammankomster också leder till att
invånarna känner en större samhörighet med staden de bor i.
Miljöperspektivet
Initiativ och offentliga arrangemang i Göteborgs Stad ska utformas med hänsyn till en
hållbar stad och ett miljöperspektiv.
Omvärldsperspektivet
Gustav II Adolf gått till historien som den regent som grundade det svenska
stormaktsväldet och involverade Sverige i det trettioåriga kriget.
I Sverige har Gustav Adolf-dagen främst firats i Göteborg, eftersom Gustav II Adolf
enligt traditionen grundade staden år 1621. I Uppsala uppmärksammas Gustav II Adolf
eftersom han gav en stor donation till Uppsala universitet och han uppmärksammas
även i vissa regementsstäder. I Skåne firas inte Gustav Adolfsdagen i så stor
utsträckning eftersom Skåne, som då tillhörde Danmark, drabbades av stridståg och
plundring under Gustav II Adolfs tid.

STADSLEDNINGSKONTORET

Hedwig Andrén
Handläggare

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Jessica Granath
Avdelningschef

Motionen
SDN Centrums protokollsutdrag och tjänsteutlåtande
Kulturnämndens protokollsutdrag och tjänsteutlåtande
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Bilaga 1
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Motionen
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Bilaga 2

SDN Centrums protokollsutdrag och tjänsteutlåtande

Beslut (ex tillstyrker/avstyrker)

Protokollsutdrag stadsdelsnämnden Centrum
2015-05-26

§ 159
Svar på remiss angående motion av Staffan Levinsson (SD) med flera om att
återuppta högtidshållandet av Gustav Adolf-dagen
diarienummer N134-0118/15
Stadsdelsförvaltningen har den 18 maj 2015 upprättat ett tjänsteutlåtande angående svar
på remiss angående motion om att återuppta högtidshållandet av Gustav Adolf-dagen.
Stadsdelsnämnden Centrum ska yttra sig senast den 2 juni 2015.
Beslut i stadsdelsnämnden Centrum
Stadsdelsnämnden avstyrker motionen om att återuppta högtidshållandet
av Gustav Adolf-dagen.
Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som nämndens eget
yttrande.

Justering
Tisdagen den 26 maj 2015. Kanslienheten, Engelbrektsgatan 71 våning 3.
_______________________________________________________
Rätt utdraget intygar i tjänsten
Stina Borrman, sekreterare
_______________________________________________________
Anna Sibinska, ordförande
_______________________________________________________
Nina Miskovsky, 2:e vice ordförande
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Tjänsteutlåtande
Utfärdat: 2015-05-18
Diarienummer: N134-0118/15

Utvecklingsavdelningen, kanslienheten
Anders Gustafsson/Centrum/GBGStad
Telefon: 365 70 16
E-post: anders.gustafsson@centrum.goteborg.se

Svar på remiss angående motion av Stefan Levinsson (SD) m.fl. om att återuppta
högtidshållandet av Gustav Adolfsdagen

Ärendet
Kommunstyrelsen har den 10 mars 2015 översänt motion från Stefan Levinsson (SD)
m.fl. om att återuppta högtidshållandet av Gustav Adolfsdagen på remiss.
Stadsdelsnämnden Centrum ska yttra sig senast den 2 juni 2015.

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Centrum
Stadsdelsnämnden avstyrker motionen och tjänsteutlåtandet översänds till
kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande.

Ekonomiskt perspektiv
Ett återinförande av högtidlighållandet av Gustav Adolfsdagen kan medföra
ekonomiska konsekvenser för Göteborgs Stad.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
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Arbetsmiljöperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Förvaltningens överväganden
Stadsdelen Centrums geografiska läge innebär att det inom stadsdelen regelbundet
anordnas möten för att fira eller minnas historiska händelser och personer. Ofta kan
dessa möten skapa känslor av samhörighet och gemenskap och på så sätt verka
sammanhållande. Det är positivt för staden när denna typ av sammankomster också
leder till att invånare känner en större samhörighet med staden de bor i och det är
framförallt i dessa sammanhang som staden kan och bör ha en drivande roll.
Bortsett från grundandet av staden Göteborg har Gustav II Adolf gått till historien som
den regent som grundade det svenska stormaktsväldet och involverade Sverige i det
trettioåriga kriget. Utifrån förvaltningens kunskap om Gustav II Adolf handlar
övervägandet om att ställa hans insats för grundandet av Göteborg, mot det faktum att
han som historisk person förknippas med en rad erövringskrig som orsakade ett stort
lidande för stora delar av Europas befolkning.
Förvaltningen tror att en ceremoni som högtidlighåller Gustav II Adolfs dödsdag inte
har en symbolisk innebörd som kan verka sammanhållande för staden.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avstyrks.

Birgitta Roos
Stadsdelsdirektör

Bente Greve
Utvecklingschef

Expedieringskrets:
Kommunstyrelsen
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Bilaga 3

Kulturnämndens protokollsutdrag och tjänsteutlåtande

Utdrag ur protokoll
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Återremiss: Förslag till yttrande angående motion av Staffan Levinsson (SD) m.fl.
om att återuppta högtidlighållandet av Gustav Adolf-dagen
§ 96 Dnr 0587/15
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2015-05-05.
Ärendet återremitterades till förvaltningen på nämndens sammanträde 2015-04-28, § 75.
BESLUT
1. Kulturnämnden avstyrker motionen och avger förvaltningens yttrande som sitt eget
utlåtande.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Vid protokollet
Nils Tengdahl
2015-05-21

Ordförande
Mariya Voyvodova

Justerare
Kristina Tharing
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Yrkande (M), (FP), (S), (MP), (V)
Kulturnämnden
2015-04-28
Ärende 11
Återremissyrkande angående yttrande över motion av Staffan Levinsson (SD) m.fl.
om att återuppta högtidlighållandet av Gustav Adolfsdagen

Staffan Levinsson (SD) m.fl. vill genom sin motion att Göteborgs Stad återinför firandet
av Gustav Adolfdagen i Göteborg.
Gustav II Adolf verkade i en helt annan historisk kontext än dagens samhälle och
förväntan på såväl kung som kungadöme skilde sig vida från vad som förväntas idag. Vi
delar förvaltningens beskrivning av denna tid och de fruktansvärda krig som då präglade
Europa men det är trots detta svårt att komma bort från att Gustav II Adolf samtidigt är
stadens grundare och därmed för alltid förknippad med staden Göteborg.
Vi anser att remissvaret angående motionen kunde utformats på ett sätt som bättre
svarat på motionärernas yrkande. Vi ser också att svaret kan utvecklas med hänsyn till
perspektiven ekonomi, jämställdhet och mångfald.
Mot denna bakgrund ställer vi oss frågande till det svar som ges på motionärernas vilja.
Vi vill återremittera ärendet för att få ytterligare information om när och varför firandet
upphörde och vad det kostade. Vi undrar också om det i planerna för 400-årsjubileet
finns tankar på att uppmärksamma stadens grundare.

Vi föreslår
Att Kulturförvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, får i uppdrag att omarbeta
yttrandet
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Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2015-05-05
Diarienummer 0587/15

HR och nämndservice
Amanda Ramsin
Telefon:031-368 32 65
E-post: amanda.ramsin@kultur.goteborg.se

Återremiss: Förslag till yttrande angående motion av Staffan Levinsson (SD) m.fl.
om att återuppta högtidlighållandet av Gustav Adolfsdagen
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden avstyrker motionen och avger förvaltningens yttrande som sitt
eget utlåtande.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Staffan Levinsson (SD) m.fl. har i en motion föreslagit att Göteborgs Stad ska återuppta
högtidshållandet av Gustav Adolfsdagen den 6 november. Ärendet behandlades på
kulturnämndens sammanträde 2015-04-28 § 75 varvid nämnden, genom ett gemensamt
yrkande, beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen.
Förvaltningen föreslår att avslå motionen avseende att staden ska återinföra ett årligt
firande av Gustav Adolfsdagen, men ställer sig dock positiv till att uppmärksamma
stadens historia och sin grundare som en del i Göteborgs Stads 400-årsjubileum.
Ekonomiska konsekvenser
Att införa ett årligt formellt högtidligtshållande av Gustav Adolfsdagen kan medföra
ekonomiska konsekvenser för Göteborgs Stad.
Stadsledningskontoret har t.o.m. 2009 gett Patriotiska Studentförbudet Tradition och
Framtid i Göteborg bidrag för att högtidlighålla Gustav Adolfsdagen. Bidraget uppgick
år 2009 till 5 000 kr. Enligt stadsledningskontoret kan de via ekonomisystemet se att
Patriotiska Studentförbudet har fått bidrag för arrangemanget sedan 2001, men det kan
ha förekommit bidrag även innan dess. Förvaltningen har, på grund av den begränsade
tid som funnits till förfogande för föreliggande tjänsteutlåtande, inte haft möjlighet att
undersöka frågan vidare. Inte heller har anledningen till att bidraget till arrangemanget
upphörde år 2009 utretts. Om en framtida satsning skulle bli aktuell kan det krävas en
betydligt större summa för att kunna genomföra satsningen utifrån samtliga perspektiv.
Om staden genomför en särskild satsning för att uppmärksamma stadens historia och
Gustav II Adolf i samband med 400-årsjubileet kan det också medföra ekonomiska
konsekvenser som då bör medräknas i det övergripande jubileumsarbetet i staden.
Göteborg & Co är remissinstans för motionen och kan i sitt yttrande informera huruvida
stadens grundare planeras att uppmärksammas inom ramen för 400-årsjubileet.
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Barnperspektivet
Vid offentliga arrangemang som riktas till Göteborgs alla medborgare är det angeläget
att utgå ifrån ett barnperspektiv vad gäller bl.a. utformning och genomförande, innehåll
och program, så att även stadens yngsta medborgare kan känna sig delaktiga och
välkomna i firandet.
Jämställdhetsperspektivet
Initiativ och offentliga arrangemang i Göteborgs Stad ska utformas med hänsyn till ett
jämställdhetsperspektiv.
Mångfaldsperspektivet
Göteborgs Stad har redan i sin begynnelse en internationell karaktär och har formats i
mångfald. Göteborg byggdes upp i samverkan med bl.a. holländare, tyskar och skottar
och har präglats av ett näringsliv som dominerats av handel med länder i Europa. Detta
perspektiv är också en viktig del att belysa i Göteborgs historia, likväl som stadens
grundare.
Miljöperspektivet
Initiativ och offentliga arrangemang i Göteborgs Stad ska utformas med hänsyn till en
hållbar stad och ett miljöperspektiv.
Omvärldsperspektivet
I Sverige har Gustav Adolfsdagen främst firats i Göteborg, eftersom Gustav II Adolf
enligt traditionen grundade staden år 1621. I Uppsala uppmärksammas Gustav II Adolf
eftersom han gav en stor donation till Uppsala universitet och han uppmärksammas
även i vissa regementsstäder. I Skåne firas inte Gustav Adolfsdagen i så stor
utsträckning eftersom Skåne, som då tillhörde Danmark, drabbades av stridståg och
plundring under Gustav II Adolfs tid.
Finlandssvenskar högtidshåller denna dag sedan år 1908 som Svenska dagen.

Bilagor:
1. Motion av Staffan Levinsson (SD) m.fl. om att återuppta högtidshållandet av
Gustav Adolfsdagen
2. Yrkande (M), (FP), (S), (MP), (V) 2015-04-28 angående yttrande över motion av
Staffan Levinsson (SD) m.fl. om att återuppta högtidlighållandet av Gustav
Adolfsdagen
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Ärendet
Staffan Levinsson (SD) m.fl. har i en motion föreslagit att Göteborgs Stad ska återuppta
högtidshållandet av Gustav Adolfsdagen. Stadsledningskontoret har översänt motionen
på remiss till kulturnämnden, stadsdelsnämnden centrum samt Göteborg & Co för
yttrande och svar ska inlämnas senast 2015-06-02.
Många aktiviteter planeras i staden med anledning av stadens kommande 400årsjubileum och motionärerna anser att man årligen även bör uppmärksamma stadens
grundare som ett tillfälle att samla Göteborgs invånare kring något gemensamt.
Ärendet behandlades på kulturnämndens sammanträde 2015-04-28 § 75 varvid
nämnden, genom ett gemensamt yrkande, beslutade att återremittera ärendet till
förvaltningen. Förvaltningen fick i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med
information om när och varför det tidigare firandet upphörde, samt vad arrangemanget
kostade. Nämnden önskade även veta om det i pågående planer för stadens 400årsjubileum finns tankar på att uppmärksamma stadens grundare.
Bakgrund
Gustav Adolfsdagen infaller den 6 november och är en är en allmän flaggdag i Sverige.
Dagen uppmärksammas till minne av Gustav II Adolfs dödsdag 1632 då han stupade i
strid under slaget vid Lützen. Gustav Adolfsdagen etablerades år 1832 i samband med
200-årsjubileet av Gustav II Adolfs död.
I Sverige har Gustav Adolfsdagen främst uppmärksammats i Göteborg, eftersom Gustav
II Adolf enligt traditionen grundade staden år 1621. Nationellt förknippas Gustav II
Adolf kanske mest för att han involverade Sverige i det s.k. trettioåriga kriget och
grundlade stormaktsväldet Sverige som skulle bli en av de största och ledande
nationerna i Europa fram till stormaktsepokens slut i början av 1700-talet.
Utöver att den 6 november idag är en allmän flaggdag i Sverige, uppmärksammas
Gustav Adolfsdagen även genom de många Gustav Adolfbakelser som konditorier
erbjuder dagen till ära.

Tidigare högtidshållande av Gustav Adolfsdagen av Patriotiska Studentförbundet
i Göteborg
I Göteborg har Gustav Adolfsdagen uppmärksammats med högtidlighållande på Gustav
Adolfs torg av det Patriotiska Studentförbundet Tradition och Framtid. Dagen har firats
med bl.a. flaggning, kransnedläggning, marsch, samt psalm- och nationalsång på torget.
Patriotiska Studentförbundet har tidigare fått bidrag av stadsledningskontoret för
arrangemanget. Senast som förbundet fick bidrag för arrangemanget var år 2009 då
kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén (S) även deltog genom att hålla ett
högtidstal. Bidraget uppgick år 2009 till 5 000 kr för bl.a. orkestergager och
polistillstånd m.m.
Patriotiska Studentförbundet har även fått viss ersättning av staden för att sköta den
kommunala flaggningen när kommunens ordinarie personal varit ledig. Idrotts- och
föreningsnämnden beslutade emellertid 2011-09-29 § 85 att avsluta samarbetet med
Patriotiska Studentförbundet beträffande flaggning i staden då föreningen inte ansågs
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lämplig att samarbeta med sedan förbundet gjort grova uttalanden om homosexuella och
personer med funktionsvariationer i samband med HBTQ-festivalen i Göteborg 2011.
Förvaltningens synpunkter och förslag till yttrande
Göteborg etablerades redan under medeltiden. Stadens historia började 1473 i och med
staden Nya Lödöse som då låg i nuvarande Gamlestaden i Göteborg och därefter
grundlades Göteborg på Hisingen år 1607. Det nutida Göteborg tillkom slutligen när
staden fick sina interimistiska privilegier av Gustav II Adolf år 1621, och Göteborg blir
formellt stad.
Sverige utvecklades snabbt under Gustav II Adolfs regeringstid då 14 nya orter fick
stadsrättigheter. Gustav II Adolf förknippas även med skapandet av den moderna
svenska ämbetsförvaltningen och Sveriges första regeringsform som antogs 1634. Han
genomförde omfattande förändringar av arméns organisation under 1620-talet och nya
regementen tillkom, som förankrades i län eller landskap efter ett mönster som blev
bestående in på 1900-talet.
Den svenska stormaktstiden som grundlades under Gustav II Adolfs tid, var emellertid
också en svensk imperialistisk period, då Sveriges rikes gräns förflyttades över
Baltikum, Polen och norra Tyskland. Gustav II Adolf involverade Sverige i det
trettioåriga kriget som medförde svårt lidande framför allt för befolkningen i Tyskland.
Förhållandena skilde sig från region till region, men enligt en sammanfattande
bedömning föll fyrtio procent av lantbefolkningen och en tredjedel av stadsbefolkningen
offer för krigshandlingar och för farsoter och hungersnöd som följde i krigets spår.
Därutöver tillkommer förluster och prövningar för många andra länder i Europa som
drogs in i konflikten. Utifrån detta perspektiv kan stormaktstiden och det trettioåriga
kriget ses som en av Europas största katastrofer genom tiderna.
Att återinföra firandet av Gustav Adolfsdagen som den tidigare arrangerats i regi av
Patriotiska Studentförbundet är enligt förvaltningen uteslutet med hänsyn till förbundets
tidigare ställningstagande i frågor som rör människors lika värde och lika rättigheter.
Förvaltningen anser att det utifrån ett historiskt perspektiv även är svårmotiverat att
införa ett årligt formellt firande i staden av Gustav II Adolf.
Emellertid är Gustav II Adolf Göteborgs grundare och en stark representant för stadens
historia.
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att avslå motionen i avseendet att återinföra
ett årligt firande av Gustav Adolfsdagen den 6 november. Förvaltningen ställer sig
däremot positiv till att staden gör en särskild satsning för att uppmärksamma stadens
historia och grundare inom ramen för 400-årsjubileet.
GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING
Anna Rosengren
förvaltningsdirektör
Tatjana Marin Kartal
avdelningschef
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