
 

 

 

Detta dokument beskriver distriktsstyrelsens beslut inom ramen av motionsuppföljning för bifallna motioner och attsatser från höstrepresentantskapet 

2022. 

 

På höstkongressen 2019 bifölls motion 44 ”Behandling och återkoppling av antagna motioner”. Attsatsen slår fast att: ”…återkoppling sker av antagna 

motioner genom partidistriktets hemsida eller föreningsbrev när de har behandlats i respektive instans.” Distriktsstyrelsen behöver därför upprätta en hantering för 

motionsuppföljningen efter varje representantskap där motioner har behandlats. Detta innebär att 38st motioner ingår i motionsuppföljningen för 

HR22. Varav ca 19st föreslås skickas till riksdagsbänk, ca 3st till regionfullmäktigegruppen, 1st till EU-parlamentsgruppen och ca 15st till 

kommunfullmäktigegruppen.  
 

 

 

Distriktsstyrelsen i januari 2023 beslutade följande:

o Distriktsstyrelsen beslutar i januari 2023 om var varje bifallen motion och attsats ska skickas vidare för behandling. 

o Motionerna skickas till utsedd instans som återkopplar vem som är ansvarig för återkoppling till motionär januari månad ut.  

o Januari eller februari 2023 ska alla motionärer fått återkoppling om vem som är ansvarig för uppföljning. Detta genom att dokumentet 

publiceras på hemsidan och länk skickas ut via medlemsmejl. 

o Ansvarig har september månad ut 2023 på att sig att återkoppla till motionär. 

o Ansvarig har september månad ut 2023 att inkomma med återkoppling till ansvarig ombudsman som sammanställer återkopplingarna i 

en rapport. 

o Distriktsstyrelsen erhåller förslag på uppföljningsrapport inför höstrepresentantskapet 2023 när handlingarna antas. 

o På höstrepresentantskapet 2023 lämnas en rapport som föreslås antecknas av mötet vilket markerar avslutet för uppföljningen. 



Motion Beslutad Attsats Ansvarig instans Ansvarig återkoppling 

1. Reformera 

Adhd-

utredningen 

1. Att en utredning tillsätts för att anpassa adhd-utredningen efter 

kön och ålder. 

3. Att motionen sänds vidare till ytterligare lämpliga instanser. 

1. Riksdagsbänken 1.  

Dženan Čišija dzenan.cisija@riksdagen.se 

2.  Avancerad 

sjukvård i 

hemmet (ASIH-

team) 

Tilläggsattsats: Att representantskapet uppdrar åt den 
socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen att återkomma till 
representantskapet med en rapport om hur utvärderingen utfallit 
och med redovisning av hur regionen framledes kommer att bedriva 
vården för den aktuella målgruppen. 
 

Tilläggsattsats: 

Regionfullmäktigegruppen 

Tilläggsattsats:  

My Alnebratt 

My.Alnebratt@vgregion.se 

4. Värdig vård 

för prostituerade 

1. Att utreda huruvida hälsomottagningar som specificerar sig mot 

prostitution och social utsatthet kan införas, för ett bättre 

bemötande av prostituerade samt stöd vid eventuell anmälan av 

brott 

2. Att arbeta för att öka kunskapen om prostitution och social 

utsatthet inom vården 

3. Att Socialdemokraterna i Göteborg antar motionen som sin egen 

5. Att motionen vidarebefordras till lämpliga instanser. 

1-3 och 5. 

Regionfullmäktigegruppen 

1-3 och 5. 

My Alnebratt 

My.Alnebratt@vgregion.se 

5. Kostnadsfri 

TBE vaccination 

för barn och 

unga 

1. Att TBE vaccinering erbjuds kostnadsfritt för barn mellan 3–19 

år  

2. Att motionen vidarebefordras till lämpliga instanser 

1-2. 

Regionfullmäktigegruppen 

1-2. 

My Alnebratt 

My.Alnebratt@vgregion.se 

6. Skolbibliotek 4. Att motionen skickas vidare till lämplig instans 4. Riksdagsbänken  4. Gunilla Carlsson 

gunilla.c.carlsson@riksdagen.se 



 

7. Differentiera 

skolpengen 

1. Att skolpengen differentieras och delas ut per klass istället för per 

elev 

1. Riksdagsbänken 1. 

Gunilla Carlsson 

gunilla.c.carlsson@riksdagen.se 

8. Gör moderna 

språk moderna 

igen 

1. Att kommuner och stat skall verka för att språklärare 

kontinuerligt uppdateras om nuvarande språkvetenskaplig diskurs 

och forskning 

2. Att kommuner och stat skall verka för att språklärare 

kontinuerligt erbjuds möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning 

kring språkdidaktik och pedagogik 

3. Att kommuner och stat skall verka för samarbete och dialog 

mellan språkvetenskapliga institutioner och språklärare 

5. Att motionen sänds vidare till ytterligare lämpliga instanser 

1-3 och 5. Riksdagsbänken 1-3 och 5. 

Amalia Rud Pedersen 

amalia.pedersen@riksdagen.se 

10. Varför inte 

erbjuda alla 

elever gratis 

skolmat i 

gymnasiet? 

1. Att det skall vara obligatoriskt för alla gymnasieskolor i Sverige 

att erbjuda avgiftsfri skollunch 

2. Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska 

riksdagsbänken 

3. Att motionen skickas vidare till lämplig instans. 

1-3. Riksdagsbänken 1-3. Amalia Rud Pedersen 

amalia.pedersen@riksdagen.se 

11. Gratis 

skollunch i 

gymnasiet 

1. Att Socialdemokraterna ska verka för att gymnasieskolan skall 

vara skyldiga att erbjuda elever en kostnadsfri måltid om dagen 

3. Att motionen sänds vidare till lämplig instans 

1 och 3. Riksdagsbänken 1 och 3. Amalia Rud Pedersen 

amalia.pedersen@riksdagen.se 

12. Mot en 

jämlik skola! 

1. Att alla har rätt till läroböcker i skolan införs i skollagen 1. Riksdagsbänken 1. Mattias Jonsson 

mattias.jonsson@riksdagen.se 



13. Social 

utveckling i 

skolan 

1. Att verka för att alla skolor oavsett ägarform i sin 

skolbyggnad/fastighet har skolmåltidslokal, skolbibliotek, 

gymnastiksal och skolgård 

1. Riksdagsbänken 1. Gunilla Carlsson 

gunilla.c.carlsson@riksdagen.se 

14. Utveckla och 

utöka elevhälsan 

2. Att åtgärder vidtas och resurser tillsätts för att stärka där brister 

finns och föreslå förbättringar i samråd med de som arbetar och 

befinner sig i skolans värld, elever och lärare. 

2. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

2. 

Viktoria Tryggvadottir Rolka 

viktoria.tryggvadottir@stadshuset.goteborg

.se 

16. Insatser för 

barn och unga i 

utsatta områden 

2. Att resurser tilldelas så att meningsfulla aktiviteter kan bedrivas 

för områdets invånare 

3. Att Gårdstensmodellen implementeras i alla utsatta områden 

 

Tilläggsattsats: Att fullmäktigegruppen får ansvar för att aktivt 

bevaka all samverkan mellan skola, fritid, socialtjänst, BUP/UPH 

och polis kommer att ske i utsatta områden. 

2-3. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

Tilläggsattsats: 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

2-3. 

Jonas Attenius 

jonas.attenius@stadshuset.goteborg.se 

19. 

Språkutbildning 

på arbetsplatser 

inom 

äldreomsorgen 

1. Att genomföra språkutbildning på arbetsplatser inom 

äldreomsorgen inom Göteborgs stad 

2. Att genom utbildningen stärka arbetstagarens kunskap om det 

svenska språket samt möjligheterna till en förbättrad arbetsmiljö 

3. Att utbildningen ska inkludera hela arbetsgruppen 

1-3. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1-3. 

Marina Johansson 

marina.johansson@stadshuset.goteborg.se 

21.  

Förändringar av 

regler kring 

karensavdrag 

1. Att våra riksdagsledamöter från Göteborg ska arbeta för att ta 

bort karensavdraget helt och hållet för alla yrkesgrupper. 

1. Riksdagsbänken 1. Mattias Jonsson 

mattias.jonsson@riksdagen.se 



22. Öka antalet 

platser på 

läkarprogrammet 

Tilläggsattsats: Att Socialdemokraterna i Göteborg driver på för att 

skapa bättre förutsättningar att validera utländska läkarutbildningar. 

Tilläggsattsats: 

Riksdagsbänken 

Tilläggsattsats: 

Dženan Čišija dzenan.cisija@riksdagen.se 

23. Skolkorten 

begränsar det 

kollektiva 

resandet 

1. Att Kommunfullmäktigegruppen och våra trafikpolitiker ser över 

skolkortens omfattning i syfte att utjämna villkoren för elever i vår 

stad 

1. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1. 

Johannes Hulter 

johannes.hulter@stadshuset.goteborg.se 

26. Fler 

möteslokaler för 

ideella föreningar 

i förorterna 

1. Att det ska finnas fler möteslokaler för idéella föreningar i 

Göteborgs förorter. 

2. Att lokalhyrorna ska hållas på en rimlig nivå så att föreningslivet 

har råd att betala. 

3. Att motionen skickas vidare till lämpliga instanser. 

4. Att Socialdemokraterna i Göteborg antar motionen som sin egen. 

1-4. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1-4. 

Johannes Hulter 

johannes.hulter@stadshuset.goteborg.se 

27. 

Allmännyttans 

ansvar för 

lokaler 

1. Att partiet utser en grupp med uppgift att utverka en plan, för att 

ge allmännyttan tillsammans med staden, uppdrag att verka för fler 

lokaler med låga kostnader för ideella föreningar. 

1. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1. 

Johannes Hulter 

johannes.hulter@stadshuset.goteborg.se 

28. Solpaneler på 

alla kommunala 

fastigheter i 

Göteborg 

1. Att representantskapet ställer sig bakom motionen 

2. Att kommunfullmäktigegruppen ges i uppdrag att uppdra åt 

styrelsen för Göteborg Energi att utforma en genomförandeplan för 

att etablera solpaneler på alla fastigheter som kommunen äger 

3. Att kommunfullmäktigegruppen ges i uppdrag att uppdra åt 
Byggnadsnämnden att på alla vis underlätta för Göteborg Energi att 
ta fram genomförandeplanen för solpaneler 
 
Tilläggsattsats 1: Att samtliga kommunägda fastigheter som är 

1-3. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

 

Tilläggsattsats 1-2:  

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1-3. 

Johannes Hulter 

johannes.hulter@stadshuset.goteborg.se 



möjliga att ha solpaneler på, ska ha som mål att fram till 2030 ha 
byggt solpaneler på fastigheternas tak 
 

Tilläggsattsats 2: Att motionen jämte styrelsens utlåtande 

överlämnas till KF-gruppen. 

29. Ta ställning 

mot gruva i 

Kallak 

2. Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för en ratificering av 

ILO-konventionen ILO 169. 

3. Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att en utredning 

om hur en raticficering av ILO-konventionen ILO 169 hade 

fullföljts skall utföras. 

2-3. Riksdagsbänken 2-3. Johan Büser 

johan.buser@riksdagen.se 

30. Låt statliga 

miljarder verka 

för ett mer 

hållbart resande 

2. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att 

säkerställa snabba miljarder till ett mer hållbart resande 

 

9. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att 

Sverige sänker momsen på tågresor. 

 

Tilläggsattsats 1: Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk 

verkar för att belägga fossildrivet flyg med energi- och 

koldioxidskatt 

Tilläggsattsats 2: Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk på 

EU-nivån driver förändring så att de regioner i Sverige som har 

förutsättningar för det kan gå före i klimatomställningen med lokalt 

anpassade bränslesubventioner och momsnedsättning på 

inrikesflyget. 

2. Riksdagsbänk  

9. Riksdagsbänk  

 

Tilläggsattsats 1-2: 

Riksdagsbänk 

 

2 och 9 samt tilläggsattsats. 

Johan Büser 

johan.buser@riksdagen.se 

31. Världens 

mest hållbara 

skogsbruk? 

1. Att trakthyggesbruk ska fasas ut som skogsbrukssätt och 

kalhyggen endast tillåtas i undantagsfall  

1-4. Riksdagsbänk  1-4. Amalia Rud Pedersen 

amalia.pedersen@riksdagen.se 



2. Att skogsägare ges de ekonomiska och kunskapsmässiga 

förutsättningar som krävs för att ställa om till ett hyggesfritt 

skogsbruk 

3. Att ett bonus malus-system för skogsindustrin utreds med syfte 

att styra mot ökad inlagring av kol i skog och mark samt i långvariga 

skogsprodukter 

4. Att motionen skickas vidare till andra lämpliga instanser 

32. Nollvision 

2.0 - skärp 

klimatambitioner

na i den 

nationella 

transportplanerin

gen 

4. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att 

Trafikverket ges i uppdrag att i mycket högre grad arbeta med 

målstyrd infrastrukturplanering i motsats till prognosstyrd 

 

Tilläggsattsats: Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk 

verkar för ett nationellt mål om minskad biltrafik. Målsättningen ska 

vara att ökningen av resandet sker med kollektivtrafik, gång och 

cykel samt delade mobiltjänster. 

4. Riksdagsbänk 

Tilläggsattsats: 

Riksdagsbänk 

4 och tilläggsattsats.  

Mattias Jonsson 

mattias.jonsson@riksdagen.se 

34. Har 

cykelbanor blivit 

en klassfråga? 

1. Att Socialdemokraterna arbetar för att öka takten på utbyggnad 

samt underhåll av cykelbanor 

2. Att Socialdemokraterna arbetar för att Göteborg skall vara jämlikt 

beträffande kvaliteten av cykelbanor 

3. Att Socialdemokraterna arbetar för en ökad inspektion och 

prioritering av det sämre nätet av cykelbanor i Göteborg 

1-3. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1-3. 

Johannes Hulter 

johannes.hulter@stadshuset.goteborg.se 

35. Utred 

kulturskolan i 

Göteborg 

Tilläggsattsats: Att den Socialdemokratiska gruppen i 

grundskolenämnden för i uppdrag att noggrant följa upp 

kulturskolans verksamhet för en utvärdering. 

Tilläggsattsats: 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

Tilläggsattsats:  

Viktoria Tryggvadottir Rolka 

viktoria.tryggvadottir@stadshuset.goteborg

.se 



37. Öppet arkiv 

på Sveriges 

Radio 

1. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk driver frågan att 

ge Sveriges Radios i uppdrag att starta ett Öppet Arkiv 

1. Riksdagsbänken 1. Dženan Čišija 

dzenan.cisija@riksdagen.se 

40. Om 

vegetarisk mat 

1. Att de ekonomiska följderna av att välja ett icke vegetariskt 

alternativ tas bort. 

1. Distriktsstyrelsen  1. Alfred Johansson 

alfred.johansson@socialdemokraterna.se  

41. Utskott för 

miljö- och 

klimatfrågor 

1. Att Socialdemokraterna Göteborg inrättar ett miljö- och 

klimatutskott 

2. Att Socialdemokraterna Göteborg ger utskottet i uppdrag att; 

Stödja partiets ledamöter med information, förslag och kunskap; 

Höja intresset och kunskapsnivån inom partiet vad gäller dessa 

frågor genom studier och diskussioner; Följa upp hur målen i 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram uppfylls; Arbeta 

utåtriktat med dialog och information om partiets politik. 

1-2. Distriktsstyrelsen 1-2. Alfred Johansson 

alfred.johansson@socialdemokraterna.se 

44. Valstugor 

inför allmänna 

val 

Tilläggsattsats: Att motionen remitteras till valanalysgruppen för 
vidare bedömning. 
 

Tilläggsattsats: 

Distriktsstyrelsen 

Tilläggsattsats. 

Alfred Johansson 

alfred.johansson@socialdemokraterna.se 

47.Partilokal på 

Hisingen 

Tilläggsattsats: Att distriktsstyrelsen får i uppdrag att initiera en 

arbetsgrupp som tillsammans med LO, ABF och SSU tar fram 

förslag på hur fler partilokaler görs tillgängliga för distriktets 

föreningar och klubbar i stadsdelar utanför centrum. 

Tilläggsattsats: 

Distriktsstyrelsen 

Tilläggsattsats: 

Alfred Johansson 

alfred.johansson@socialdemokraterna.se 

48. Utveckling 

av 

jämställdhetsarbe

tet för att 

motverka alla 

1. Att partidistriktet arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna både i 

styrelsen och i alla föreningar i första hand styrelserna 

3. Att partidistriktet verkar för att Göteborgs stad arbetar för att 

införa jämställdhetsarbete i alla skolor och förskolor och Fritidshem 

1. Distriktsstyrelsen  

3. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1. Alfred Johansson 

alfred.johansson@socialdemokraterna.se 

3. Blerta Hoti 

blerta.hoti@stadshuset.goteborg.se 



former av våld 

mot kvinnor 

51. Drönare och 

säkerhet 

3. Att Staten avsätter resurser till teknikutveckling för att aktivt 

utveckla verktyg mot luftburna säkerhetshot 

4. Att Socialdemokraterna i Göteborg bifaller motionen och antar 

den som sin egen 

5. Att motionen skickas vidare till lämpliga instanser 

 

Tilläggsattsats 1: Att mer resurser ges till relevant myndighet eller 
organisation för att utbilda drönarpiloter för att hjälpa med t.ex. 
“search and rescue” uppdrag. 
 
 Tilläggsattsats 2: Att Staten avsätter resurser till relevant myndighet 
eller organisation för att utbilda drönarpiloter för räddningar och 
patrullera svenskt vatten. 

3-5. Riksdagsbänken 

Tilläggsattsats 1-2: 

Riksdagsbänken 

3-5 och tilläggsattsats 1-2.  

Mattias Jonsson 

mattias.jonsson@riksdagen.se 

52. 

Datainsamling är 

dagens 

atomvapen 

1. Att en utredning genomförs för att visa hur man på bästa sätt ska 

ytterligare begränsa företags insamling av känsliga personuppgifter 

2. Att en utredning genomförs för att visa hur man på bästa sätt ska 

ytterligare begränsa företags försäljning och delning av känsliga 

personuppgifter  

3. Att Socialdemokraterna i Göteborg ställer sig bakom motionen 

och antar den som sin egen 

4. Att motionen skickas vidare till lämplig instans 

5. Att motionen skickas vidare till Socialdemokraternas 

riksdagsgrupp 

1-5. Riksdagsbänken 1-5. Dženan Čišija 

dzenan.cisija@riksdagen.se 



 

54. Motion 

angående arvode 

till 

vigselförrättare 

1. Att den statliga ersättningen för vigselförrättare förbättras 

2. Att Göteborgs stad ser över möjligheterna att införa ersättning 

för vigselförrättare 

1. Riksdagsbänken 

2. 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1. Gunilla Carlsson 

gunilla.c.carlsson@riksdagen.se 

 

2. Jonas Attenius 

jonas.attenius@stadshuset.goteborg.se 

55. 

Utförsäljningshy

steri hotar 

demokratin 

1. Att uttala sig för att regering regioner och kommuner gör en 

utvärdering av erfarenheterna och konsekvenserna av utförsäljning 

och avreglering inom stat, region och kommunal verksamhet 

2. Att motionen sänds till socialdemokratiska riksdagsgruppen, 

socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen och 

socialdemokratiska fullmäktigegruppen för beaktande 

1. Riksdagsbänk 

2. Riksdagsbänk, 

Regionfullmäktigegruppen 

och 

Kommunfullmäktigegrup

pen 

1. Johan Büser 

johan.buser@riksdagen.se 

2.  

Johan Büser 

johan.buser@riksdagen.se 

 

My Alnebratt My.Alnebratt@vgregion.se 

 

Jonas Attenius 

jonas.attenius@stadshuset.goteborg.se 

56. Stoppa 

privatiseringen 

av de 

kommunala 

gymmen 

1. Att Socialdemokraterna arbetar för att stoppa förslaget om 

privatisering av de kommunala gymmen 

2. Att Socialdemokraterna intensifierar arbetet för en förbättrad 

folkhälsa 

1-2. Kommunfullmäktige Jonas Attenius 

jonas.attenius@stadshuset.goteborg.se 

62. Dags att 

kräva alkolås för 

tunga fordon 

2. Att det blir lag på att alla fordon avsedda för kommersiella 

persontransporter ska ha alkolås 

 

Tilläggsattsats: Att förare av fordon i yrkesmässig trafik måste 

genomföra alkotest. 

2. EU-parlamentets S-

grupp 

Tilläggsattsats:  EU-

parlamentets S-grupp 

2 och tilläggsattsats. 

Alexander Tersmette 

lexander.tersmette@europarl.europa.eu 



 
HK21 

22. Skor 

1. Att det ska bli en summa om året istället för skor som ersätter själva 

skon, här är det viktigt att kommunen inte köper in det billigaste som 

jämförelse.  

2. Att då arbetstagaren får diagnos som t.ex hälsporre eller annan fotskada, 

står för kostnaden för fotinlägg 

1-2. Kommunfullmäktigegruppen 1-2. 

Marina Johansson 

marina.johansson@stadshuset.g

oteborg.se 

HK21 

23. Arbetsskor är en del 

av yrkesklädseln 

Tilläggsattsats: Att verka för att arbetsskor ska ingå i yrkeskläder i 

verksamheter där yrkeskläder är ett krav 
Tilläggsattsats:  

Kommunfullmäktigegruppen 

Tilläggsattsats: 

Marina Johansson 

marina.johansson@stadshuset.g

oteborg.se  


