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Vi har en riktigt spännande dag framför oss där vi bland annat ska behandla de 62 motioner som 
har inkommit. Jag med hela distriktsstyrelsen ser fram emot att debattera och besluta om dessa.  
 
 Sedan 2019, utifrån ett distriktskongress beslut, åläggs det styrelsen att upprätta en 
motionsuppföljning. Motioner som bifalls, och i särskilda fall även besvarade, skickas motionen 
till relevant instans som sedan återkopplar till motionären vad som kommer att hända med 
motionen eller vad som har gjorts utifrån motionen. Denna återkoppling dokumenteras och 
sammanställs till en motionsuppföljningsrapport som redovisas varje höstkongress och i 
framtiden på varje representantskap förlagd under hösten. 
 
Andra nyheter vad gäller motionshantering är att partikongressen 2021 beslutade att de nationella 
kongresserna genomförs var fjärde år istället för var annat år. Då tidsintervallen har ökat mellan 
partikongresserna finns det risk att motioner som skrivs idag blir inaktuella eller redan har 
genomförts när väl partikongressen går av stapeln. Därför har distriktsstyrelsen tagit ett 
principbeslut att samtliga attsatser inkomna till distriktets representantskap som föreslår att skicka 
motionen vidare till partikongressen föreslås bli besvarade med uppmaningen att motionären 
återigen skickar in motionen inför det representantskap som kommer hantera motioner inför 
partikongressen. Då får motionerna, som Göteborgs partidistrikt vill ska bli partiets nationella 
vilja, bättre chans att få genomslag på partikongresserna.  
 
Styrelsen ser fram emot spännande politiska diskussioner. Än en gång, varmt välkommen!  
 
 
 

 
 
 
Mattias Jonsson 
Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. 
 
  



 

 
 
I Skollagen kapitel 3 2 § står följande: “Alla barn och elever i samtliga skolformer och i 
fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål”.  
 Den som har dyslexi har rätt till inlästa studiemedel och anpassade prov, en elev med 
hörselnedsättning har rätt till hörapparat och en elev med Adhd har rätt till bland annat 
strukturstöd. Det här borde vara en självklarhet i den svenska skolan. Tyvärr får inte alla det stöd 
de behöver. Anledningarna kan vara många; bristande resurser, ignorans eller okunskap. Svenny 
Kopp, läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, har forskat på flickor med NPF. 
Hon konstaterar att på grund av att pojkar uppmärksammas mer samt visar mer fysisk 
aggressivitet blir pojkar med adhd mer uppmärksammade än flickor med samma diagnos.  
 Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver även de problem med utredningen i sin 
rapport “Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd”. Där konstaterar de att de 
kriterier som används under utredningen är mer framträdande hos pojkar mellan 7 och 12 år. För 
att komma till rätta med problemet skriver SPSM: “När man utreder flickor, yngre barn, äldre 
ungdomar och vuxna bör man anpassa diagnostiken, eftersom symtomen delvis påverkas av ålder 
och kön.”.  
 Flickor med adhd får inte sin diagnos, och om de får den så är det oftast senare än 
pojkarna. En utredning i Norrbottens region redan 2010 visade att av de barn som fått sin 
diagnos på BUP fick flickorna sin diagnos 2 år senare, när de var 10. Jämfört med pojkarnas 
medelvärde på 8 år. Den vanligaste åldern för pojkar att få sin diagnos var 7 år, för flickor var den 
15 år.  
 Att gå en hel skolgång utan att få stöd påverkar en elevs skolgång. För att fler elever ska få 
rätt stöd behöver adhd-utredningen reformeras. 
 
Jag föreslår därför: 

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

2. Att motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Sverige. 

3. Att motionen sänds vidare till ytterligare lämpliga instanser. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin



 

Distriktsstyrelsen tackar motionären som belyser orättvisan som omger dagens ADHD-
utredningar.  
 Styrelsen delar motionärens beskrivning kring den problematik som finns angående 
ADHD-utredningar i skolåldern. Det är mycket riktigt så att de flesta utredningar utförs på 
pojkar eller män. Dessutom finns det en brist i de medicinska utredningarna vad gäller att täcka 
upp för olika åldrar. Det är idag ett stort problem med ungas psykiska ohälsa och barn och 
ungdomspsykiatrin räcker tyvärr inte till. Denna företeelse gör att det är många barn och unga 
som är outredda för eventuell ADHD-diagnos. Allt för ofta är det utåtagerande pojkar som blir 
utredda medan flickor, med liknande diagnos, hamnar i skymundan och får inte den utredning de 
behöver. Samhället och skolan ska, likt motionären beskriver, skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för alla unga att kunna tillgodogöra sig sin utbildning oavsett kön och denna orättvisa 
måste därför åtgärdas.  
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därför distriktsstyrelsen bifall till attsats 1 och 3. 
Distriktsstyrelsen föreslår att besvara attsats 2 med uppmaningen till motionären att återigen 
skicka in motionen till det representantskap som särskilt ska hantera motioner till 
partikongressen. 
 
 

 

 
I Göteborgs har sedan många år, svårt sjuka i livets slutskede kunnat erhålla Avancerad Sjukvård 
I Hemmet (ASIH).  ASIH-teamen är multiprofessionella mobila team som utför specialiserad 
palliativ vård i hemmet. Vårdens kvalitet och innehåll motsvarar den vård som ges inom 
specialistvården på sjukhus eller på hospice.  
 Praktiskt taget alla som haft tillgång till denna vård, har varit mycket nöjda, både patienter 
och närstående. Alla vittnar om samma sak.  
 Från och med 2022 har Göteborgs stad beslutat att denna vård inte längre skall utföras i 
dessa specialiserade team. Bakgrunden är att Västra Götalandsregionen beslutat att en sk 
regionmodell för palliativ vård skall etableras i alla 49 kommunerna. 
Förändringen kan se bra ut men den döljer ett stort problem, nämligen den att den region-ala 
modellen saknar kontinuerlig specialistläkarbemanning dygnets alla timmar, vilket de tidigare 
ASIH-teamen har haft tillgång till. 
 De tidigare ASIH-teamen har arbetat i fasta team med en fullvärdig service dygnet runt. 
Läkarna har haft beredskapstjänst och sjuksköterskorna har både varit kontaktsjuksköters-kor 
och omvårdnadsansvariga. Läkarna har varit anställda av sjukhuset, sjuksköterskorna av 
kommunen. Att man har olika arbetsgivare har inte varit något hinder eftersom man till-sammans 
bildat fasta team som utfört arbetet. Dessa förutsättningar har varit och är själva grundbulten i 
den här välfungerande vården.  
 Den regionala modellen har inneburit att de tidigare fasta teamen avvecklats och tanken är 
att de som ev blivit kvar skall över i den sk regiongemensamma modell. Det låter bra, men 
innebär att nuvarande team splittras upp och att sjukhusets läkare och övrig palliativ sup-port 
endast kommer att erbjudas under kontorstid. Det är en mycket stor försämring och leder i 



 

slutändan leda till att svårt sjuka patienter i livets slutskede kommer att behöva flyttas till 
sjukhuset från hemmet när vissa akuta sjukdomstillstånd inträffar. Tillstånd som idag kan 
hanteras i patientens hem, tack vare att specialiserade läkare finns tillgängliga dygnets alla timmar, 
vardag som helgdag.  
 Dessa svårt sjuka tillhör den grupp av patienter som hälso- och sjukvårdslagen prioriterar i 
allra främsta rummet. Att försämra för denna grupp är inte försvarbart vare sig ur humanitär 
synpunkt eller förenlig med gällande lagstiftning. 
 Det finns delar i den regionala modellen som är bra och som bör välkomnas. Det gäller det 
medicinska stödet från specialistsjukvården som är riktat till den palliativa vården inom sta-dens 
äldreomsorg. Den förändringen är till det bättre för de som befinner sig inom stadens äldrevård. 
Denna patientgrupp kan dock inte likställas med den som de tidigare ASIH-teamen haft hand 
om.  
 Det går inte att jämföra rakt av den åldrandes behov med den svårt cancersjukes behov av 
medicinsk support. Det blir därför fel att ersätta de tidigare väl fungerade ASIH- teman med den 
regionala modellen. En förbättring för den ena gruppen skall inte leda till en försämring för den 
andra. Båda grupperna har dessutom högsta prioritet utifrån gällande hälso- och sjukvårdslag! 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att representantskapet uppdrar åt den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen att 

komplettera den nuvarande regionala modellen för palliativ vård med en utvecklad 

vårdform som motsvarar den vård som de tidigare ASIH-teamen svarade för. Den vården 

skall ha full support från specialistvården med tillgång till specialistläkare alla dygnets tim-

mar. Den svårt sjuke har rätt att i sitt hem få känna sig trygg med att det alltid finns en 

medicinsk uppbackning och därmed undvika plågsamma förflyttningar mellan hemmet 

och akutsjukvården. 

2. Representantskapet uppdrar åt kommunfullmäktigegruppen att återupprätta de tidi-gare 

ASIH-teamen inom Göteborgs stad tills dess att den nuvarande regionala modellen 

kompletterats med en vård som motsvarar den vård som de tidigare ASIH-teamen svarat 

för. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

 

 
Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som lyfter en viktig fråga inom vården. 
 Avancerad sjukvård i hemmet har varit en mycket uppskattad vårdform. Tillgänglig dygnets 
alla timmar för patienter i Göteborg och några andra kommuner som behöver specialiserad vård 
hemma under sin sista tid i livet. Därför har missnöjet varit stort hos patienter och anhöriga när 
ASIH, med särskilt dedikerad kommunal sjukvårdspersonal och sjukhusläkare i teamen, ersatts av 
en regional basmodell med specialiserade palliativa resursteam under kontorstid och där 
kommunens hemsjukvård har ansvar nattetid med stöd av jourläkare. Som motionären tar upp 
har denna förändring skapat oro och risk för onödiga inläggningar på sjukhus. I årets valrörelse 
har vi socialdemokrater markerat att detta är något som behöver åtgärdas. 



 

 I september informerade Sahlgrenska Universitet om att man åter tänker erbjuda avancerad 
sjukvård i hemmet dygnet runt - om än i ny skepnad. Man konstaterar att patienter kommer i 
kläm, att basmodellen inte räcker till för svårt sjuka patienter i en storstad och att sjukhuset ska 
stå för kuratorer, sjuksköterskor och läkare som stöd till kommunens hemsjukvård dygnet runt.  
Det har också varit svårt att rekrytera sjuksköterskor i hemsjukvården som kan och vill axla 
uppgiften att ha ansvaret nattetid.  
 Detta innebär inte att ASIH återuppstår exakt i sin tidigare skepnad men att vården 
kommer mer att likna ASIH. Hemsjukvården kommer att behöva öka sin kompetens inom 
palliativ vård. Genom sjukhusets dygnet-runt-team kommer vården att förbättras. 
Distriktsstyrelsen anser det lämpligt att invänta denna planerade förändring för att sedan 
utvärdera hur ASIH i sin nya form fungerar i praktiken.  
 Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att motionen ska besvaras i sin helhet.   
 
 

 

 
Åtta av tio är positiva till att donera organ efter sin död, men endast två av tio har anmält sig till 
donationsregistret. Över 800 människor i Sverige väntar på organ. Idag behöver man aktivt ta 
ställning till att bli donator genom att anmäla sig till donationsregistret. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att man automatiskt ska bli donator vid en ålder av 15 år, innan dess är det 

vårdnadshavaren som har avgörandet (är en ålder idag på 15 år, att anmäla sig till 

donationsregistret). 

2. Man aktivt måste anmäla ett nej till att bli donator. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Distriktsstyrelsen delar motionärens utgångspunkt i frågan. Det är viktigt att fler organ blir 
tillgängliga för patienter i behov av transplantation för att minska väntetiden. Styrelsen delar dock 
inte motionärens förslag för att åstadkomma detta. 
 Lagstiftningen kring donationer har nyligen ändrats och började gälla från juli 2022 för att 
fler organ ska bli tillgängliga. I dagens system behövs inte en registrering i donationsregistret för 
att komma på fråga för donation. Är inte den avlidnes inställning känd kan dennes organ 
användas. Närståendevetot har tagits bort. Inte minst har lagstiftningen förtydligats för att 
underlätta för professionen att ta vara på organ möjliga för donation. Frågan har således nyligen 
utretts och regering och riksdag har fattat beslut för att underlätta organdonation.  
 Donationsregistret är en väg att klargöra sin inställning till donation av egna organ. Man 
kan anmäla sig själv från 18 års ålder. För yngre personer, från 12 år, kan förmyndare anmäla. 



 

Men det finns också andra sätt. Att tala om för sina närmaste hur man vill ha det är ett annat. Det 
stämmer således inte, som motionären skriver, att anmälan till donationsregistret är ett krav även 
om det kan underlätta för sjukvården att få reda på patientens inställning.  
 Den nuvarande lagstiftningen i sig innebär att du kan komma ifråga som donator om du 
inte aktivt tillkännager en annan uppfattning, utom då du inte själv är förmögen att fatta eget 
beslut. Anslutning till donationsregistret är frivillig för att ingen osäkerhet ska råda om dess roll, 
där den enskildes inställning i frågan är avgörande. Det anser distriktsstyrelsen är en viktig etisk 
grund. Att tvingas ”avanmäla sig” som donator i donationsregistret är inte förenligt med detta. 
Styrelsen anser att dagens lagstiftning kring organdonation möter upp det som motionären 
eftersträvar och anser inte att föreslagna åtgärder är nödgade.   
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att avslå motionen i sin helhet. 
 
 

 
Prostituerade bemöts ofta med okunskap och fördomar, också när de behöver vård. Detta är 
redan en utsatt grupp, som till större delen består av unga socialt utsatta kvinnor. Gruppen 
inkluderar alltför ofta också minderåriga. Prostitution är inte ett rättvist val och är tätt kopplat till 
trafficking.  
 Kunskapen kring prostitution behöver öka, allra mest inom vården, för att kunna bemöta 
prostituerade på ett värdigt sätt. Ett vårdbesök ska innebära trygghet och stöd, och det ska inte 
undvikas på grund av rädslan för förnedring och förminskande. En prostituerad kommer inte 
våga eller kunna ta sig ur den utsatta position som denne befinner sig i när denne bemöts av 
fördomar.  
 Vårdens bemötande kan förbättras genom specifika hälsomottagningar för prostitution och 
socialt utsatta, som då specificerar sig på vård för prostituerade och kan agera som stöd vid 
eventuell anmälan av brott. Dessutom kan mottagningen också ge stöd för att individen ska 
kunna ta sig ur prostitution. Detta skulle innebära både fysisk och psykisk vård på en och samma 
mottagning, samt ett kontaktnät till socialtjänsten och rättsväsende. 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

4. Att motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress. 

5. Att motionen vidarebefordras till lämpliga instanser. 

 

 



 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Distriktsstyrelsen tackar motionären som tar upp viktiga frågor om prostituerade och deras hälsa. 
Styrelsen delar motionärens problembeskrivning vilket också en rapport från 
Jämställdhetsmyndigheten beskriver. Rapporten, ”Prostitution och människohandel”, redovisar 
fakta utifrån uppdraget att stärka arbetet mot att barn, unga och vuxna utnyttjas i prostitution 
samt människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel. 
Rapporten kom fram till bland annat att det finns ”brister hos socialtjänst, hälso-och sjukvård 
samt rättsvårdande myndigheter generellt”. Rapporten menar också att ”Dessa upplevs i stor 
utsträckning sakna tillräcklig kunskap och metoder för att upptäcka och stödja personer som har 
utnyttjats i prostitution och människohandel”. 
 För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla ska få god vård och för att det ska 
upprättas behövs det ibland specialmottagningar för vissa grupper, exempelvis för hemlösa. I 
Göteborg har vi t.ex. Mikamottagningen som har ett mer psykosocialt omhändertagande. En 
hälsomottagning vore då ett möjligt komplement till det redan befintliga och då frågan är av 
vårdande karaktär bör den behandlas inom Västra Götalandsregionen. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla attsats 1-3 och 5. 
Styrelsen föreslår att besvara attsats 4 med uppmaning till motionären att återigen skicka in 
motionen till det särskilda representantskap som ska behandla motioner till partikongressen. 
 
 

 
Fästingburen hjärninflammation (TBE), är en virussjukdom. I den första fasen av infektionen kan 
viruset orsaka ospecifika, lindriga symptom som feber, frossa, huvudvärk och muskelvärk. Den 
hjärninflammation som utvecklas under den andra fasen kan orsaka förlamning, bestående 
komplikationer eller i värsta fall kan leda till dödsfall. 
 I Sverige blir flera hundra personer sjuka i TBE varje år. Sedan början av 2000-talet har 
antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats. Utbredningen av antalet sjukdomsfall har 
ökat på senare år och smittan finns i så gott som hela landet. 
 Det är möjligt att skydda sig mot TBE genom vaccin. Men vaccination är dyrt och tenderar 
att bli en klassfråga om vem som har råd att fullfölja en vaccination som består av ett flertal 
sprutor. För en barnfamilj kan kostnaden bli väldigt hög och riskerar att man väljer att inte 
vaccinerar sig eller sina barn. 
 Flera regioner har tagit beslut om att erbjuda gratis vaccin för barn för att möjliggöra att 
fler får möjligheten att ta ett vaccin som kan hindra onödigt lidande och stora vårdkostnader för 
regionerna. 



 

 
Jag föreslår därför: 

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

2. Att motionen vidarebefordras till lämpliga instanser. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Mycket riktigt, som motionären beskriver, ökar behovet av TBE-vaccination. Motionären tar upp 
risken för fästingburen hjärnhinneinflammation och den ökade spridningen av smittan i landet. 
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att fler behöver få TBE-vaccination och att 
kostnaden för detta utgör en risk för att vården blir ojämlik. 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har nyligen haft uppe frågan och 
beslutat att utreda kostnaderna för att inför avgiftsfritt TBE-vaccin till barn och unga men också 
till andra grupper. Smittskyddet i Västra Götaland har betydande underlag som talar för att barn 
och unga får ett mildare sjukdomsförlopp än vuxna och vill därför även utreda subventionering 
av vaccin till vuxna.  
 På en skriftlig fråga i riksdagen svarade socialminister Lena Hallengren i somras att 
Folkhälsomyndigheten arbetar med nationella rekommendationer för vaccination mot TBE 
varvid man kommer att definiera målgrupper för vaccination och hur många som bör omfattas. 
Hallengren berömde också de tre regioner som har infört gratis TBE-vaccination för barn och 
unga, d v s Sörmland, Östergötland och Uppsala.  
 Styrelsen anser att det är viktigt att frågan utreds men ser också att det är befogat att särskilt 
ta hänsyn till kostnadsfrågan för familjer med barn. Sjukvårdsupplysningen 1177 har 
rekommendationen att vaccinera sig om man bor eller vistas i ett riskområde. Barn kan vaccineras 
från 1 års ålder.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motionen i in helhet.   
 
 

 
 
Svenska skolbarn läser allt mindre. Av de 15-åringar som gjorde Pisa-provet 2018 uppgav nästan 
sex av tio att de bara läser om de måste. Det är en rekordartad utförsbacke sedan Pisa 2009, då 
fyra av tio gav samma negativa svar. Det enda OECD-land som uppvisar ett brantare ras är Chile. 
Skolan har en central roll I att ge barn de verktyg och resurser som krävs för att de ska kunna läsa 
alla typer av tryckta böcker och ge tillgång till bildning, oavsett hemmasituation, klass och kön. 
Att förbättra läskunnigheten är att ge barn möjlighet att på egen hand söka kunskap och bilda sig 
egna uppfattningar om samhället vi lever i.  



 

 För att vända utvecklingen krävs aktiv politisk påverkan och ett tillskott av resurser. Vi kan 
inte lägga ett än tyngre ansvar på redan hårt belastade lärare, skolbiblioteken ska vara 
välfungerande enheter som alla Sveriges skolbarn redan nu har laglig rätt till. Trots detta saknar 
50% av alla skolelever tillgång till ett bemannat bibliotek enligt statistik från Kungliga biblioteket i 
Stockholm.  Skolverket är en lämplig myndighet för att ta ansvar för att lagen följs. Idag saknas 
tydlighet kring vart det ansvaret egentligen ligger och vad som sker när kraven inte uppfylls, därav 
är en tydligare ansvarsfördelning önskvärd.  
 Lagstiftningen är idag motsägelsefull. Det finns inga lagkrav på bemanning, och inga krav 
på utbildning för eventuell personal. Samtidigt definierar KB ett skolbibliotek som en enhet med 
minst 20 timmars bemanning i vecka, och all statistik utgår ifrån det. Skolbibliotekens möjlighet 
att uppfylla sitt syfte och kraven som finns på dem kräver i praktiken professionell bemanning, 
men friskoleföretag och krisande kommuner fortsätter nedskärningarna. Det är en oroväckande 
utveckling.   
 Att läsa är att resa, oavsett om det är en resa till en magisk värld eller rätten till en klassresa. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för ett krav på bemanning av utbildad 

bibliotekarie minst 20 timmar per vecka i alla Sveriges skolbibliotek. 

2. Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att ge Skolverket i uppdrag att ansvara för 

utveckling och kontroll av Sveriges skolbibliotek. 

3. Att Socialdemokraterna i Göteborg ställer sig bakom motionen och antar den som sin 

egen. 

4. Att motionen skickas vidare till lämplig instans. 

 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att skolor har skolbibliotek 
och att de är bemannade. Motionärerna lyfter det sorgliga med att så inte är fallet i Sverige idag. 
Styrelsen delar problembeskrivningen att det saknas skolbibliotek och där de återfinns har de inte 
tillräckligt med personal eller har en total avsaknad av bemanning.  
 Tidigare Utbildningsminister, Gustav Fridolin, fick i uppdrag att leda en statlig utredning 
som tillsattes hösten 2019. Utredningen hade bland annat i uppdrag att föreslå åtgärder för att 
stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i grund-och gymnasieskolan likvärdig tillgång till 
skolbiblioteket samt hur tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier kan öka. En av 
utredningens större förslag var att lagstadga att varje skola ska ha bemannad 
skolbiblioteksverksamhet. Utredningens förslag har debatterades i riksdagen men dåvarande 
regering valde att invänta vissa förtydliganden av utredningen innan förslag till riksdagen 
anfördes. 
 Distriktsstyrelsen ser positivt på motionens attsatser vad gäller utökad bemanning och 
kontroll av befintliga skolbibliotek och ser med fördel att riksdagsledamöterna från Göteborg tar 



 

med sig motionens inriktning till framtida behandling av den tidigare nämnda statliga utredningen 
och dess förslag. Men då attsatserna anger vilka instanser som ska hantera förslagen föreslår 
styrelsen att besvara dessa så att våra riksdagsledamöter får större flexibilitet att agera utifrån 
befintlig utredning. Styrelsens vilja att verka för att samtliga skolor oavsett huvudman ska ha ett 
skolbibliotek och verka för att dessa också ska vara bemannade slås även fast i utlåtandet för 
motion nummer 13.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att anse attsats 1-3 besvarad och 
bifalla attsats 4.  
 
 

 

 
Skolan idag finansieras via elevpeng. Det innebär att skolorna, både de kommunala och 
fristående, får pengar per elev. Detta system premierar friskolorna av flera anledningar. För det 
första har kommunen lagstadgat utbudsansvar. Det innebär att kommunen inte kan fylla upp en 
hel klass på samma sätt som en friskola kan. En friskola kan stänga imorgon och kommunen 
behöver ge deras elever en skolplats. 
 Vidare förändras inte kostnaderna om två elever byter skola nämnvärt. Skolan kan laga två 
mindre måltider om dagen, men läraren ska ha samma lön och lokalen ska fortfarande vårdas. 
Dagens system premierar friskolorna. Friskolorna är överfinansierade med 8 procent, något Björn 
Åstrand har konstaterat i den statliga utredningen “En mer likvärdig skola – minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. 
 
Jag föreslår därför: 

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

2. Att motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Sverige. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Distriktsstyrelsen tackar motionären för att belysa och föreslå politiska lösningar för att komma 
tillrätta med resurstilldelningsmodellen inom skolan. 
 Motionen beskriver på ett ändamålsenligt sätt problematiken kring systemet med elevpeng 
och hur den påverkar resurserna i skolan samt rektorernas möjligheter att anpassa sin budget. 
Skolor har idag inga förutsättningar att planera och bedriva skolans verksamhet långsiktigt då 
elevers byten av skola direkt påverkar budgeten. Styrelsen delar motionärens förslag på lösning 
som ett sätt för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för skolverksamheter. Något 
som vi socialdemokrater i kommunen också har drivit i opposition och har under valrörelsen haft 
en utredning av klasspeng som ett av våra vallöften.  



 

 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla attsats 1. Styrelsen 
föreslår att besvara attsats 2 och uppmanar motionären att återigen skicka in motionen till det 
representantskap som särskilt ska hantera motioner inför partikongressen.  
 
 

 
 
Moderna språk har varit en del av svensk skola i flertalet årtionden. Ett stort språkförråd har 
kontinuerligt visat på flertalet fördelar, däribland: bättre förutsättningar för kritiska analyser, 
bättre minne och förmåga för problemlösning, mindre inskränkhet och djupare kontakt med 
andra kulturer och förståelse för ens egen, större informationsinsamling, och bättre och fler 
arbetsmöjligheter. Oavsett ens personliga språkförmåga eller intresse, har ändå forskning 
konstant och kontinuerligt påvisat att språkinlärning är positivt för människor, och då unga och 
barn har en konkret lättare språkinlärning bör denna utnyttjas. 
 Men den svenska språkinlärningen i grundskola och gymnasieskola saknar tyvärr idag en 
förankring i modern språkdidaktik och pedagogik. Den tidiga språkforskningen ansåg att språkets 
mest essentiella beståndsdel var grammatiken, men, vilket dagens forskning kring språkinlärning, 
bedriven främst på Göteborgs Universitet, har kunnat påvisa, är ett stort ordförråd absolut 
essentiellt för språkförståelsen, och i många fall kan detta vara mer användbart än en stor 
grammatisk förståelse och vetskap. Dock, återigen, saknar den moderna svenska grundskolan och 
gymnasieskolan en förankring i modern språkinlärning. Den tidiga språkforskningen lade stor vikt 
vid bokläsande, musiklyssnande och filmtittande, och att detta kommer en gynna ens ordförråd, 
såväl det passiva som aktiva. Problemet vilket har illustrerats av den moderna språkforskningen, 
är att sådana antaganden kräver ett redan stort ordförråd, för att läsa en bok, förstå en låt eller 
hänga med i en film utan att ord efter ord kolla i ett lexikon, googla en term eller använda 
undertexter. Ordinlärning för ungdomar är något vilket kräver aktiv inlärning, genom övningar 
och tragglande och konstant och kontinuerligt utsättande för språk. Svenska skolans avsaknad av 
kontakt med modern forskning och lärare och bristande inlärningsmetoder och mål orsakar att 
många idag känner en nedstämdhet kring språk - att det är omöjligt att lära sig och onödigt. 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

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

5. Att motionen sänds vidare till ytterligare lämpliga instanser. 

 



 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för att belysa och föreslå politiska åtgärder vad rör 
undervisningen kring moderna språk. 
 I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap i andra språk. Det är en förutsättning för 
att människor ska kunna ta del av den globaliserade samhället. Vi kan röra på oss runt om i 
världen och skapa oss en framtid med familj och arbete. Därför är det viktigt att våra barn och 
unga som väljer att studera andra språk kan få kunskap som är relevant både idag och imorgon. 
Undervisningen och pedagogiken runt moderna språk behöver fortlöpa och utvecklas. 
Distriktsstyrelsen delar därmed motionärens problemformulering och står bakom de attsatser 
som motionen föreslår.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla attsats 1-3 och 5 samt 
anse attsats 4 besvarad med uppmaning till motionären att återigen sända motionen till det 
representantskap som särskilt ska hantera motioner inför partikongressen.  
 
 

 

 
Dagens viktigaste mål är frukosten. Är man en elev, är frukosten väsentlig för att man ska kunna 
hänga med på lektionerna, ta in kunskap och lyckas på förmiddagens provpass. Tyvärr har inte 
alla barn samma möjligheter att äta frukost. Enligt Rädda barnens rapport Barnfattigdomsrapport 
2021, levde runt 13 000 barn i Göteborg i ekonomisk utsatthet, år 2019. Vi borde ge alla 
grundskoleelever i Göteborg lika möjligheter genom att ha kostnadsfri skolfrukost.  
 Det finns forskning som visar på att frukost leder till bättre prestation i skolan. I Botkyrka 
där det socialdemokratiskt ledda styret genomförde en pilotsatsning på kostnadsfri skolfrukost på 
tre högstadieskolor 2018, syns positiva effekter. 60% av eleverna ansåg att de kunde koncentrera 
sig bättre under skoldagen efter att ha fått frukost i skolan och varannan (50%) elev tyckte att 
klassrumsmiljön blev lugnare då. 
 Kostnadsfri skolfrukost leder till ökad studiero, högre koncentrationsförmåga och 
eventuellt bättre skolresultat. Framförallt leder det till ökad jämlikhet. I SSU har vi nationellt tagit 
ställning för avgiftsfri skolfrukost, men nu borde vi förverkliga det i Göteborg. Genom att 
servera kostnadsfri frukost i våra grundskolor, kan vi sätta  
välfärden först, öka jämlikheten och se till att alla elever får samma möjligheter att lyckas i skolan. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att det ska serveras kostnadsfri frukost i Göteborgs grundskolor. 



 

2. Att motionen skickas vidare till S-gruppen i Grundskolenämnden och Göteborgs 

kommunfullmäktige. 

3. Att motionen skickas vidare till lämpliga instanser. 

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

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som tar upp en viktig fråga kring förutsättningar för 
ungas möjlighet till inlärning under skoldagen. Att äta frukost gör att unga bättre kan koncentrera 
sig under förmiddagen och kan ta till sig ämnen bättre vilket motionären föredömligt beskriver 
med hänvisningar till flertalet undersökningar.  
 Idag har varje rektor möjlighet att servera frukost på respektive skola. Behovet att servera 
frukost ser väldigt olika ut runt om i staden och därmed ser behoven olika ut mellan skolor. 
Rektorerna har en svår uppgift att balansera olika kompensatoriska åtgärder i relation till budget 
och vilka insatser som ger störst kompensatorisk effekt.  
 Det är distriktsstyrelsen övertygelse att de skolor som har behov och där kostnaden för att 
servera avgiftsfri frukost står i paritet med det kompensatoriska utfallet också ska servera frukost. 
Problematiken återfinns i friskolesystemet där en politisk satsning i form av att skjuta till mer 
resurser för att möjliggöra detta också måste betalas ut till fristående skolor där det inte går att 
villkora den högre utbetalningen med att servera frukost. Därför bör en sådan satsning rymmas 
inom befintlig skolpeng för att förhindra större vinstuttag än idag. Rektorerna behöver alltså 
fortsatt göra en avvägning på respektive skola. 
 Styrelsen menar än dock att barnfattigdomen är oerhört viktig att bekämpa och kräver 
större reformer för att få fler föräldrar i arbete, höjda löner samt sociala stödinsatser till familjer.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att anse motionen besvarad. 
 
 

 
Många gymnasieskolor i Sverige erbjuder inte någon sorts gratis lunch i skolan, siffran är faktiskt 
mycket högre än vad många troligtvis tror sig. Det är 4 kommuner i Sverige som har en avgift på 
lunchen.  
 Kostnaden för skollunchen är åtminstone 500 kronor per termin på skolmaten, maximalt 
når siffran upp till 800 kronor. De fyra kommunerna är Kävlinge, Lomma, Vellinge och 



 

Staffanstorp, och alla befinner sig i Skåne. Detta är ganska mycket och alla dessa har ett moderat 
lett styre. Är det verkligen rättvist att kräva någon avgift för skollunchen i gymnasieskolor? 
 Många hävdar att det inte är jämlikt, både på en nationell, men också på en kommunal nivå. 
Då majoriteten av kommunerna har kostnadsfri skolmat kan eleverna som tillhör de 
kostnadskrävande kommunerna känna sig utanför. Dessutom är detta inte jämlikt, då man inte 
ska behandlas olika beroende på vilken kommun man är från. Det blir orättvist mot eleverna om 
man skall jämföra dem med elever i andra kommuner. Detta för att de eleverna inte betalar något 
alls. 
 De elever som inte får någon skolmat på grund av att de inte har råd kan också utsättas för 
olika konsekvenser. Enligt vissa studier visar det sig att elever växer en centimeter mer tack vare 
lunchen och utbildade sig mycket längre. Många forskare menar dessutom att gratis skolmat 
också har lett till en högre inkomst, 6 procent mer. Detta kan även tolkas som att eleverna visat 
ett intresse för sina studier, för de här velat plugga vidare och fått en högre inkomst i längden. 
 Då och då kommer eleven som inte får någon skolmat på grund av sin familjs låga inkomst 
bli hungrig, och vilja köpa något. Att göra en portion med pasta och köttbullar kan kanske kosta 
10 kronor för skolan att göra, medan bröd och lite ost som pålägg kan kosta mer än 10 kronor. 
Varför borde de barnen inte heller få äta pasta och köttbullar som ger mer energi och innehåller 
mer mineraler? Dessutom när det kostar så lite? 
 Det är inget krav för kommunala och fristående gymnasieskolor att erbjuda gratis 
skollunch, men det borde vara en självklarhet. 
 Sammanfattningsvis borde varje elev i en gymnasieskola erbjudas en gratis skollunch, då 
detta ska vara en investering i elevens framtid. Att erbjuda gratis skolmat är inte så dyrt, och i sin 
tur bidrar det till att samhället blir mer jämlikt! 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

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

5. Att motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Se gemensam motivering för motion nummer 10 och 11 under utlåtandet för motion nummer 
11.  
 Distriktsstyrelsen föreslår att bifalla attsats 1-3 och besvara attsats 4-5 med uppmaning till 
motionären att återigen igen skicka in motionen till det representantskap som särskilt ska hantera 
motioner till partikongressen. 



 

 
 

 

 
Gymnasieskolan idag har ingen skyldighet att erbjuda fri lunch i skolan. Det är istället elevens 
hemkommun som beslutar om att elever skall erbjuda kostnadsfria skolmåltider, men friskolor är 
inte bundna till beslutet.  
 Det är viktigt att gymnasieelever ska få en näringsrik skollunch för att klara av skoldagen 
och i längden sin skolgång, då alla inte har tillgång till en näringsrik mat hemma.  
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna ska verka för att gymnasieskolan skall vara skyldiga att erbjuda 

elever en kostnadsfri måltid om dagen. 

2. Att Socialdemokraterna i Göteborg bifaller motionen och antar den som sin egen. 

3. Att motionen sänds vidare till lämplig instans. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Distriktsstyrelsen tackar motionärerna som belyser en viktig fråga för alla som går på gymnasiet 
och anhöriga. Idag är gymnasiet inte obligatoriskt vilket har föranlett att det idag inte finns en 
lagstadgad skyldighet för gymnasieskolor att tillhandahålla skollunch avgiftsfritt. Istället är det 
upp till upp varje hemkommun eller friskolan, vilket motionärerna beskriver. 
 Då Socialdemokraterna verkar för att gymnasieskolan ska bli obligatorisk och 
distriktsstyrelsen anser att samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor bör tillhandahålla 
avgiftsfri lunch till dagens 362 000 elever ställer sig styrelsen bakom föreslagen attsats. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla attsats 1 och 3 samt 
besvara attsats 2 med uppmaning till motionären att återigen skicka in motionen till det 
representantskap som särskilt ska hantera motioner till partikongressen. 
 
 

 



 

En jämlik skola är viktigt för oss socialdemokrater. Vilken bakgrund man har ska inte spela någon 
roll i den svenska skolan. Tyvärr brister skolan på flera punkter för att uppnå en jämlik skola. Att 
inte alla elever har egna läroböcker är en av de bristerna. Den som har inlärningssvårigheter kan 
då inte ta hem sin bok och träna extra. Inte heller eleven som vill lära sig mer. Det finns också 
studier som menar på att läsförståelsen ökar när eleverna läser från tryckta källor. För att skolan 
ska bli jämlik måste läroböcker vara ett krav. 
 
Jag föreslår därför: 

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

2. Att motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Sverige. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Distriktsstyrelsen tackar motionärerna för att belysa ett problem som har uppstått när samhället 
och skolan har digitaliserats. 
 Läromedel är avgörande för pedagogiken i skolan. Under de senaste åren har dessa i hög 
utsträckning övergått till digitala läromedel vilket har föranlett att många skolor idag inte har 
fysiska läroböcker så att det finns tillgängligt för de elever som efterfrågar det. Digitaliseringen 
inom skolvärlden har skapat enorma möjligheter för utvecklad pedagogik och läromedel bli mer 
interaktiva. Samtidigt ska skolans undervisning anpassas efter enskilda eller grupper av elevers 
behov där det i vissa situationer och i olika grupper lämpar sig mindre bra med digitala läromedel. 
Emellertid är det så att vissa elever har behov av fysiska läromedel för att tillgodogöra sig 
undervisningen. Distriktsstyrelsen ställer sig därmed bakom motionens problembeskrivning och 
förslag till politisk åtgärd. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla attsats 1 och besvara 
attsats 2 med uppmaning till motionären att sända motionen till det särskilda representantskap 
som behandlar motioner till partikongressen.  
 
 

 
Skolan skall både ge kunskaper och bidra till individens utveckling. Kunskap ges till stor del via 
lärare i klassrummen. Den övriga utvecklingen får man på olika andra sätt i skolan. 
Den social utvecklingen får man till viss del genom samspelet med skolkamrater. En viktig del i 
detta är den gemensamma skolmåltiden. Viktig i socialt hänseende och viktig när det gäller näring 
under skoltiden. 
 En viktig del i individens utveckling under skoltiden är skolbiblioteken. Därför skall alla 
skolor ha skolbibliotek. 



 

Gymnastik är en väsentlig sak när det gäller individens fysiska utveckling. Därför måsta alla 
skolor ha detta. 
 När det gäller den icke lektionsbundna tiden i skolan skall alla elever ha möjlighet att vistas 
på en skolgård. Här ges möjlighet för alla elever att vara tillsammans. 
Både den gemensamma skolmåltiden, skolbiblioteken, gymnastiken och skolgård hanteras olika 
på olika skolor. För att försäkra sig om att alla elever får tillgång till detta bör alla skolor, oavsett 
ägandeform, ha detta. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att verka för att alla skolor oavsett ägarform i sin skolbyggnad/fastighet har 

skolmåltidslokal, skolbibliotek, gymnastiksal och skolgård. 

2. Att motionen skickas vidare till Socialdemokratiska kongressen. 

3. Att motionen skickas till våra representanter i Riksdagens utbildningsutskott. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

För oss Socialdemokrater är det grundläggande att alla skolor ska vara bra skolor. För att lyckas 
med detta är det avgörande att alla skolor har lokaler och ytor som skapar goda möjligheter till 
lärande, rörelse och lek. Idag ser vi att vinstjakten i skolan gör att många privatägda skolor sparar 
in på skollokaler och skolgårdar i syfte att kunna öka sina vinstuttag. Undersökningar visar att 
fristående skolor har färre gymnastiklokaler och färre skolbibliotek. Så ska vi inte ha det i Sverige. 
 Distriktsstyrelsen delar därmed motionärens bild av att Socialdemokraterna bör verka för 
att alla skolor oavsett ägarform i sin skolbyggnad/fastighet har skolmåltidslokal, skolbibliotek, 
gymnastiksal och skolgård. 
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därför distriktsstyrelsen bifall till attsats 1. Styrelsen 
föreslår att besvara attsats 2 med uppmaning till motionären att återigen skicka in motionen till 
det representantskap som särskilt kommer behandla motioner till partikongressen. Avslutningsvis 
föreslår styrelsen att avslå attsats 3 då distriktsstyrelsen ämnar sända motionen, om 
representantskapet bifaller attsats 1, till den göteborgska riksdagsbänken för vidare hantering.  
 
 

 
 
Utdrag ur skollagen Elevhälsans omfattning 25 §: ”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas 
elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 



 

insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det 
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång 
till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses. 26§ En huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare får för sina elever anordna sådan elevhälsa som avses i 25§”. 
 I flertalet nyheter under de senaste åren nås vi av rapporter om långa köer till barn- och 
ungdomspsykiatrin samt ökade insatser när det gäller suicidprevention. I samtal med de unga så 
framgår det ofta att de förebyggande insatser som ska ske i enlighet med ovanstående skollag inte 
täcker rådande behov. Barn och unga får alltför ofta dela på tider till bland annat skolkuratorer 
och skolpsykologer med andra skolor samt att de också får vänta då köerna blir långa. 
 I enlighet med 25 § i skollagen så skulle vi vilja att ni, med handen på hjärtat, ställer er 
frågan om vi verkligen lever upp till denna skollag? För vår uppfattning är att barn och 
ungdomars psykiska ohälsa växer i allt snabbare takt, och att vi inte fullt ut uppnår det som 
beslutats i skollagen. 
 I valmanifestet 2022-2026 för Göteborgs Socialdemokrater så finns många bra förslag för 
hur vi ska stärka tryggheten och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Men det saknas 
ett förslag om hur vi kan utveckla och utöka de insatser som redan idag arbetar förebyggande och 
hälsofrämjande, så de kan klara det ökande behovet. Vidare ska tilläggas att detta förslag helt går i 
linje med vårt vallöfte ”Ingen ung ska bli kriminell” då detta möjliggör åtgärder på tidigt stadium. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att våra kommunpolitiker i Göteborgs Kommun skyndsamt utreder om dagens 

elevhälsoteam är tillräckligt dimensionerade för rådande behov. 

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. 

 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
Brunnström och Joakim Berlin

Motionärerna beskriver mycket väl vikten av en fungerande elevhälsa och de problem som 
uppstår när resurserna inte räcker till. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. En 
välfungerande elevhälsa kan motverka många av de problem vi ser bland unga idag. Men 
verkligheten är tyvärr att köerna till skolkuratorer och skolpsykologer ofta är alltför långa. 
Samtidigt ser vi att ungdomars psykiska ohälsa ökar. Detta är en ohållbar situation både för de 
unga och deras närstående, men också för stadens ekonomiska långsiktighet då konsekvenser av 
försenade insatser i slutändan kan bli mycket kostsamt för både individen och samhället. 
 Styrelsen delar därmed motionärernas intention om att utveckla och utöka elevhälsan. 
Däremot är attsatsen formulerad så att det är kommunpolitiker som ska genomföra en utredning 
vilket styrelsen inte ställer sig bakom utan ser hellre att motionen sänds till (S) 
kommunfullmäktigegrupp för vidare hantering. 



 

 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att avslå attsats 1 och bifalla 
attsats 2.  
 
 

 

 
”Det skall krökas i tid det som krokigt skall bli!”. Så lyder ett gammalt svenskt ordspråk och med 
det menas att vill man ha en genomgående och beständig förändring, måste man arbeta på lång 
sikt. 
 I dag i världen ser vi hur människor ställs mot varandra. Hur människor med olika etniska 
bakgrunder, sexuell identifikation, religiösa föreställningar, politiska åsikter eller andra utifrån 
mainstream avvikande egenskaper utpekas och skuldbeläggs för majoritetssamhällets 
tillkortakommanden. Historien har bevisat många gånger att den typen av polarisering förr eller 
senare leder till allvarliga konflikter. 
 Det som tidigare viskades sägs idag högt och inte bara det. De höjda rösterna tillåts att 
basunera ut sitt budskap på bästa sändningstid från såväl nyhetssändningar till finrummen i TV-
sofforna. 
 Vilken moteld kan det demokratiska samhället ställa upp mot denna pandemi av lögner, 
förtal och annat ”hittepå” som vräker fram mot oss alla som lever här? För att förhindra 
patologiska pandemier och epidemier är en mycket viktig beståndsdel vaccination. I denna 
grundläggande fråga om handlar det om samma sak. En självklar plats för detta är vårt 
skolsystem. 
 Sverige har undertecknat FNs deklarationer om mänskliga rättigheter, så vad vore 
lämpligare än att med dessa som utgångspunkter införa ett skolämne med samma rubrik – 
Mänskliga rättigheter. 
 I gamla tider hade religionsämnet i skolan inte bara ett syfte att lära barnen om religionen 
utan också funktionen av moraliskt rättesnöre. Detta är nu passerat. Religion spelar inte samma 
roll i vardagslivet längre för majoritetsbefolkningen. Ytterligare ett argument för att ämnet 
Mänskliga rättigheters införande är; talar man ofta och regelbundet om ett ämne, avdramatiseras 
ämnet och bli självklart att prata om. I dag är många pedagoger rädda att föra upp frågan om 
mänskliga rättigheter på schemat, eller saknar erfarenheter att göra det. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att partidistriktets representantskap beslutar att ställa sig bakom att ett nytt skolämne - 

Mänskliga rättigheter - införs från förskola till gymnasiet med motsvarande en 

lektionstimme i veckan under hela skolgången. 

2. Att uppdra åt göteborgsbänken i riksdagen att ta initiativ och lägga fram en motion i 

riksdagen om att (1) mänskliga rättigheter införs som skolämne i förskola, grundskola och 

gymnasium och (2) Utbildningsdepartementet får i uppdrag att utveckla 

legitimationsunderlag i ämnet Mänskliga rättigheter, som ger undervisningsbehörighet till 

pedagoger. 

 



 

Jonas Attenius, My Alnebratt, Claudia Nistor-Pedrini, Kerstin 
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Distriktsstyrelsen tackar motionärerna som lyfter den viktiga frågan kring hur vi kan skapa ett 
samhälle med mer tolerans och respekt mellan människor samt motverka hatbudskap och förtal 
genom att öka barns kunskaper om mänskliga rättigheter. Motionärernas förslag att införa 
skolämnet Mänskliga Rättigheter under en lektionstimme i veckan bedömer distriktsstyrelsen 
dock inte vara rätt väg att gå. 
 Skolans uppdrag enligt skollagen från 2010 är att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper samt värden. Utbildningen ska, förutom kunskaper, också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Barnkonventionens inlemmande i svensk lag har understrukit detta 
ytterligare. 
 I samtliga läroplaner för skolsystemets olika delar står det uttryckligen om mänskliga 
rättigheter redan i första kapitlet. De demokratiska värdena och mänskliga rättigheter ska således 
genomsyra utbildningen. Detta genom att utveckla ett förhållningssätt till varandra i klassrummet, 
att föra in perspektiv utifrån mänskliga rättigheter i ämnen som historia, samhällskunskap och 
religionskunskap. Utöver detta dessutom inbegripa dessa värden genom att utveckla aktiviteter 
där barn och unga med olika bakgrund får mötas, till exempel genom idrott- och 
kulturverksamhet. Stödmaterial och inspiration för hur detta kan genomföras finns idag. 
 Från höstterminen 2022 gäller nya kursplaner som ytterligare förstärker fokuset kring 
mänskliga rättigheter. Bland annat genom att betona relationer och samtycke inom 
sexualundervisningen samt skolans värdegrundsarbete för att motverka intolerans, våld och 
förtryck. Det som i första hand krävs för att förbättra och förstärka den redan lagstadgade 
undervisningen om mänskliga rättigheter är att lärarna ges tillräckliga förutsättningar - i form av 
goda arbetsvillkor, en välfungerande arbetsmiljö, tillräcklig tid för förkovran och för att planera 
sina lektioner. Samtidigt är det särskilt viktigt i och med den nya regeringen att bevaka barns 
skolning i demokrati och mänskliga rättigheter eftersom företrädare för den nya regeringen flera 
gånger dryftat att förändra diskrimineringslagstiftningen och arbetet med mänskliga rättigheter. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att avslå attsats 1 och besvara 
attsats 2 men ämnar sända motionen till den göteborgska riksdagsbänken för vidare hantering.   
 
 

 

 
En av orsakerna till att utsatta områden uppstår är ojämlikheten mellan människor och 
marknadskrafterna. Detta gör att barn och unga lättare hamnar i kriminalitet. För att ge dessa 



 

områden verktyg för att råda bot på att inte barn och unga dras in i kriminalitet så behövs mer 
resurser. Resurser så att meningsfulla aktiviteter kan skapas.  
 Resurser behövs också så att ett etablerat samarbete kan ske mellan skola, socialtjänst, 
fritid, BUP (barnpsykiatri och ungdomspsykiatri), UPH (Ungas psykiska hälsa) och polis. 
Samarbetet ska vara permanent för att etablera långsiktiga strukturer. Syftet är att kontinuiteten 
och långsiktigheten ersätter kortsiktiga projekt som har svårt att nå full måluppfyllnad. 
 Viktigt är också involvera föräldrar till barn och unga som är i riskzonen till kriminalitet. 
Föräldrarna behöver stöd och hjälp för att ta sitt föräldraansvar. För att kunna följa att resurserna 
ger effekt bör en kontinuerlig uppföljning ske. För att kunna bedriva bra verksamhet i utsatta 
områden behöver lokaler frigöras. Samarbete med bostadsbolagen är oerhört viktigt och 
Gårdstensmodellen bör implementeras i alla utsatta områden. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att socialnämnder i utsatta områden får det övergripande ansvaret för att samverkan 

mellan skola, fritid, socialtjänst, BUP/UPH och polis kommer att ske. 

2. Att resurser tilldelas så att meningsfulla aktiviteter kan bedrivas för områdets invånare. 

3. Att Gårdstensmodellen implementeras i alla utsatta områden. 
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Distriktsstyrelsen delar motionärernas bild av att mer måste göras för att stötta barn och unga i 
utsatta områden. Motionen framhåller vikten av att socialnämnden tar ett övergripande ansvar för 
samverkan kring unga. Redan idag finns ett tydligt uppdrag hos socialnämnderna för att 
medverka i samordning med övriga nämnder för barns och ungas bästa. Detta är ett mycket 
viktigt uppdrag och något vi Socialdemokrater vill utveckla för att säkerställa att inga barn eller 
unga riskera att hamna mellan stolarna.  
 Även gällande resurser till meningsfulla aktiviteter delar vi motionärens uppfattning. Barn 
och unga ska oavsett bakgrund och familjesituation ges möjlighet till en givande fritid. 
 Gårdstensmodellen har varit ett mycket lyckat koncept och fler områden behöver utvecklas 
i samma riktning. Socialdemokraterna i Göteborg vill fortsätta utveckla staden genom att använda 
liknande modell vilket också var ett av våra vallöften. Vi vill därför bilda särskilda bostadsbolag i 
Biskopsgården och Tynnered/Frölunda i syfte att öka boendeinflytandet och öka tryggheten i 
områdena. I de nya bolagen ska 80 procent av beståndet, vid ny uthyrning, vikas åt hyresgäster 
med inkomst från lön, pension eller studiemedel. 
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därför distriktsstyrelsen bifall till attsats 2-3 samt 
anse attsats 1 besvarad. 
 
 
 



 

 

 

 
Sverige har idag en mycket kompetent arbetarbefolkning inom många områden. Tyvärr är det 
också så att många duktiga hantverkare och andra yrkesutövare närmar sig pensionsåldern. Varje 
år försvinner tusentals och åter tusental av erfarenhetsår som inte blir omhändertagna. 
Återväxten inom yrkesutbildningarna eller på arbetsplatserna fyller inte behoven vare sig 
personellt eller kunskapsmässigt. Hantverksyrkenas behov är oerhörda.  

I dag finns det möjligheter att inom rådande skolsystem arrangera utbildningar som 
leder till yrkeskompetens, men inte ger gymnasiebehörighet. Vilket bör öppna en möjlighet att 
smidigt och snabbt komma igång. 

Om man inventerar resurserna som skulle krävas, för att matcha arbetssökande 
unga, utan utbildning, med yrkesutövare på väg in i, väl förunnad, pensionärskap, får de 
möjlighet, att med en lärling vid sin sida, överföra de kunskaper som förvärvats under deras 
arbetsliv. Det är inte bara ur ett samhällsekonomiskt intresse att behålla förvärvade kunskaper för 
samhällets skull, utan också ett sätt att hedra människor som bidragit till det gemensamma, 
genom att markera att deras kunskaper är värdefulla och eftertraktade. 

Den unga får å sin sida möjlighet att lära sig ett yrke på plats och därmed bli 
anställningsbar där den blivit upplärd och kan koderna både för arbetet och den sociala 
gemenskapen på arbetsplatsen. Om allt faller väl ut kan en kompetent person smidigt ersättas av 
en för uppgiften väl utbildad annan. 

Det bästa med detta är att dörrarna redan öppnats. Det fackligt-politiska 
samarbetet som resulterat i Valideringsvouchers och gymnasieskolans möjligheter att utfärda 
yrkeskompetens utan gymnasiebehörighet via sitt lärlingssystem. 

Som sagt dörrarna står öppna, innanför finns många arbetsplatser som söker 
personal. Vi vet att i dag saknas många yrkeskunniga inom de flesta industri, hantverks, service, 
och omsorgsyrken. En lösning är lärlings och valideringsutbildningar. Att ge ett uppdrag till 
representanterna i vuxen och utbildningsnämnden att tillse att en avdelning inom respektive 
förvaltning eller en gemensam för båda aktivt skapar dels förutsättningar för matchning, dels 
aktivt söker samarbetspartners inom olika sektorer av arbetsmarknaden. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Partidistriktets representantskap antar motionen. 

2. Att uppdra till socialdemokratiska ledamöterna i utbildningsnämnden och nämnden för 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att ta initiativ till att det inom respektive 

nämnds förvaltning gemensamt genomförs matchning mellan arbetsplats och ungdom i 

enlighet med motionens intentioner. 

 



 

Kristofer Bergman och Hilda Andersson

Motionären belyser en viktig del av arbetsmarknadens roll. Att tillvara ta förvärvade 
yrkeserfarenheter och föra dessa vidare till nästa generation är vitalt för alla yrkeskårer. Det är 
mycket riktigt, vilket motionären lyfter, att det redan finns liknande initiativ för att matcha 
kompetens med olika sektorer av arbetsmarknaden som söker arbetskraft. Det är avgörande att 
fler sådana åtgärder vidtas för att sysselsätta nästa generations arbetare och stimulera de LO-
yrken som skriker efter arbetskraft. Dock är det viktigt att lyfta blicken och hålla sig öppen till 
vilka instanser som bäst kan samverka för att få till en sådan matchning. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att besvara motionen i sin 
helhet.  
 
 

 
 
I Sverige finns idag närmare ett stort antal småföretag som är på väg att läggas ner. Det handlar 
om allt från cykelverkstäder, skomakerier, snickerier, glasmästerier, bilverkstäder, rörmokerier, 
smedjor, etcetera Många småföretagare skulle vilja att deras företag kan leva vidare, men ofta 
finns ingen som kan ta över eller köpa verksamheten.  Det innebär att när innehavaren slutar och 
verksamheten läggs ner försvinner både verksamheten, erfarenheten och tillgängligheten för 
kunderna. Samtidigt finns det inom gruppen nyanlända många med precis den sortens kompetens 
som skulle behövas för att många av dessa småföretag/enmansföretag skulle kunna leva vidare. 

Det talas mycket och man försöker göras så gott man förmår för att hitta vägar för 
personer som anlänt till Sverige att bli en del av samhällsgemenskapen. Ett problem som ofta 
uppenbarar sig som ett hinder, är bristen på arbetsmöjligheter inom de anländas 
kompetensområden. Många som kommer är hantverkare. Det kan vara cykelreparatörer, 
skomakare, snickare, glasmästare, bilmekaniker, bilplåtslagare, lackerare, murare, rörmokare, 
smeder, etcetera. Det är just sådana kompetenser som ofta behövs i enmans- eller småföretag. 

Småföretag även om de behöver anställa drar sig för att göra det med tanke på vad 
det kostar. Enmansföretagaren som är i fasen att avveckla sin verksamhet anställer definitivt 
ingen i sitt företag, utan låter det stilla somna in med allt det medför. En mycket sorgsam process 
att se sitt kanske livsverk försvinna i ett intet. 

Vad kan man då göra för att förhindra att så många arbetstillfällen bara försvinner 
och inte ens återfinns i någon statistik? Idag finns det möjligheter att matcha kompetenser mot 
behov. Flera aktörer och rekryteringsföretag erbjuder möjligheter att utifrån anonyma väl 
utvecklade frågemodeller till både den som vill överlämna och till den som vill överta, vilket gör 
att varje matchning utgår från det enskilda behovet och den enskilda kompetensen. Att hitta 
”arvtagare” är det minsta problemet. Att skapa en överlämningsmodell är inte heller komplicerat. 



 

Det handlar om ekonomiska garantier för den som överlåter sin verksamhet till sin arvtagare. Att 
bli utköpt och ekonomiskt kompenserad under den tid som överlämnandet sker. Detta kan ske 
t.ex. genom borgenförfarande från myndighet (kanske inom ramen för starta-eget-bidrag), eller 
genom en överenskommen avbetalningsplan mellan kontrahenterna.  

I överlåtandet förväntas också att båda parter arbetar sida vid sida under en 
övergångsperiod, för att introduceras i miljön med både avseende på arbetssätt som kundkrets. 
Det skapas en vinn – vinn situation. Förtaget lever vidare till den gamla ägarens glädje och en 
familj har kanhända gått från bidrag till egenförsörjning. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Partidistriktets representantskap antar motionen. 

2. Att representantskapet uppdrar till socialdemokratiska ledamöterna i nämnden för 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ta initiativ för att utreda de juridiska och 

ekonomiska spörsmål som är nödvändiga för motionens genomförande. 

3. Att uppdra åt riksdagsbänken att ta initiativ för att utreda de juridiska och ekonomiska 

spörsmål som är nödvändiga för att nya företagare ska kunna överta verksamheter efter 

tidigare ägare. 

 

Kristofer Bergman och Hilda Andersson

Motionärerna föreslår en nytänkande åtgärd för att sysselsätta grupper som står utanför 
arbetsmarknaden och samtidigt stötta småföretagare. Här vill distriktsstyrelsen lyfta att 
projektet inte borde avgränsas till nyanlända, utan omfatta fler grupper som står utanför 
arbetsmarknaden men besitter yrkeskompetensen för företaget i fråga. Vidare är det viktigt 
att ett sådant överlåtande av företag sker under transparent insyn från myndigheter för att 
kontrollera att ett övertagande av företaget blir långsiktigt gångbart samt att båda parter ska 
gynnas av processen. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att anse motionen besvarad i sin 
helhet men att sända motionen till (S) kommunfullmäktigegrupp och den göteborgska (S) 
riksdagsbänken för vidare hantering.  
 
 

 

 
Partiet har sedan tidigare beslutat om att driva frågan om språkkrav för personal inom 



 

äldreomsorgen. Denna motion är tänkt – kan betraktas - som ett komplement till 
implementeringen av språkkrav för personal inom äldreomsorgen. 
 Språkutbildning på arbetsplatser inom äldreomsorgen. Syftet med en språkutbildning är att 
stärka den yrkesrelaterade svenskan på arbetsplatsen. Att behärska språket är viktigt för att man 
ska kunna känna sig trygg i kommunikationen med kollegor och chefer och för att kunna ta del 
av den information som man behöver för att kunna göra ett bra arbete. 
Deltagarna är själva med och påverkar kursens innehåll genom att framföra önskemål om vad de 
vill att kursen ska ta upp. Det kan handla om att gå igenom uttal, formuleringar, förkortningar, att 
skriva, kunna prata i telefon och lära sig specifika yrkesord, eller att bättre förstå dokument som 
lönespecifikationer, rutiner och olika informationsblad. 
 En annan aspekt av utbildningen är att den riktar sig till hela arbetsplatsen, oavsett 
modersmål (svenska eller annat språk), för att kunna åstadkomma en gemensam och integrerande 
rörelse för hela arbetsplatsen, i syfte att förbättra arbetsplatsen arbetsmiljö och 
samarbetsmöjligheter. Utbildningen genomförs av ansvarig förvaltning för modersmålsutbildning. 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

 

Kristofer Bergman och Hilda Andersson

Distriktsstyrelsen tackar motionären som belyser och föreslår politiska åtgärder som vi 
socialdemokrater har drivit på för under längre tid. Detta genom facklig-politisk samverkan med 
Kommunal. Det är inte bara en självklarhet att personer som jobbar inom offentlig sektor ska 
kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift, det ska också vara en självklarhet att det 
ska ske på arbetsplatserna och på bekostnad av arbetsgivaren i de fall man innehar en anställning 
av Göteborgs kommun.  
 Vi socialdemokrater har i opposition under mandatperioden i kommunen drivit på för 
frågan om språkutveckling inom välfärden. Inom flera delar av välfärden har vi puttat högerstyret 
framför oss och fått igenom våra krav på språkkrav. Dessutom gick vi socialdemokrater till val på 
i samtliga nivåer, inte minst genom vårt lokalpolitiska handlingsprogram, valmanifest och utspel 
under valrörelsen, att under kommande mandatperiod införa språktest och språkutveckling för 
yrken inom välfärden. Styrelsen anser därmed att motionen delvis kan anses vara besvarad men 
bedömer att det är klokt att representantskapet debatterar frågan enskilt och distriktet eventuellt 
då tar ytterligare ett enskilt beslut att genomföra ett språklyft i vår välfärd. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motionen i sin helhet. 
 
 



 

 
 
Utbildningen BAM är en obligatorisk utbildning för alla skyddsombud där man får lära sig 
grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som 
påverkar arbetsmiljön. Deltagaren lär sig även om chefernas och skyddsombudens olika roller 
och ansvar i arbetsmiljöarbetet samt hur man ska samverka. Vidare lär man sig att kunna 
identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön och hur man 
kan genomföra ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Problemet i dagsläget är att denna kurs erbjuds av en mängd olika aktörer med olika kursupplägg 
och olika grad av seriositet. Kursens längd kan variera från en till fem dagar samt vara fysisk eller 
digital.  
 För skyddsombuden blir det en stor skillnad både i kunskap och i förståelse för sitt 
uppdrag om de har gått exempelvis IF Metalls BAM utbildning på 40 timmar som hålls i en 
kurslokal eller om de har gått en arbetsgivarvänlig BAM på 8 timmar som är digital. Vi måste ge 
skyddsombuden den kunskap som de behöver för att de på bästa sätt ska kunna utföra sina 
uppdrag därför yrkar vi följande. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att våra riksdagsledamöter från Göteborg ska arbeta för att införa ett lagkrav på att 

utbildningen BAM är på minst 40 timmar och att skyddsombuden ska gå på en sådan 

kurs som anordnas av respektive arbetstagarorganisation eller en av respektive 

arbetstagarorganisation godkänd utbildningsaktör. 

 

Kristofer Bergman och Hilda Andersson

Motionen tar upp en fråga som är viktigt för ett gott skyddsarbete och förutsättningar för 
skyddsombuden att kunna utföra sitt uppdrag på rätt sätt. En fullgod utbildning är A och O för 
att de fackliga skyddsombuden ska kunna företräda sina arbetskamrater på rätt sätt. 
 Distriktsstyrelsen ser allvarligt på det motionären tar upp men anser samtidigt att 
arbetsmiljölagen tar upp just detta i 3 kapitlet 3§: ”Arbetsgivaren skall förvissa sig om att 
arbetstagaren har den utbildningen som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå 
riskerna i arbetet”. 
 Parterna på svensk arbetsmarknad har kommit överens och skapat ett partsgemensamt ägt 
företag, med namnet Perevent, och parterna är även eniga om att 3 dagar är minimum för en 
fullgod BAM-utbildning. Det finns förvisso endagsutbildning men det kan knappast anses som 
en fullgod utbildning för att kunna utföra sitt skyddsombudsuppdrag. Styrelsen vill även 
poängtera att frågan anses vara en fråga för parterna på svensk arbetsmarknad.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår styrelsen att anse motionen besvarad i sin helhet. 



 

 
 

 
Trots att man tillfälligt under pandemin får en ersättning på ca 800 kr av Försäkringskassan för en 
karensdag så kommer många sjuka till jobbet. Vilket är ett stort problem. 
Flertalet av dessa personer anger att de inte har råd att vara hemma sjukskrivna eftersom de inte 
har några marginaler i sin privatekonomi. Valet blir enkelt när man ställer möjligheten att kunna 
betala hyran och mat mot risken att smitta en arbetskamrat. Vi måste sluta upp att straffa sjuka 
människor som stannar hemma i stället för att gå sjuka till jobbet. Inget annat land i Norden har 
en karensdag eller ett karensavdrag för att få sjukersättning och det borde inte Sverige ha heller. 
 
Jag föreslår därför: 

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

och hållet för alla yrkesgrupper. 

 

Kristofer Bergman och Hilda Andersson

Den socialdemokratiska regeringen tog ett stort steg i borttagandet av det orättvisa 
karensavdraget under den pandemi som rasade i landet. De som stod i frontlinjen emot denna 
pandemi, var de som arbetade inom vård och omsorg. Ett mycket bra beslut enligt 
distriktsstyrelsen. LO drev hårt i årets valrörelse att karensavdraget skulle tas bort helt då 96% av 
LO:s medlemmar inte kunde arbeta hemifrån under pandemin. Detta då tjänstemän oftast kan 
stanna hemma och arbeta, trots sjukdom, vilket slår orättvist ekonomiskt. Även andra 
yrkeskategorier inom LO löper stor risk att smittas och behöva stanna hemma. Distriktsstyrelsen 
anser att Socialdemokraterna ska verka för att karensavdraget ska tas bort helt och orättvisan med 
det. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motionen i sin helhet. 
 
 



 

 
Många ungdomar söker till läkarprogrammet, men tyvärr finns inte tillräckligt många platser att 
fylla behovet som finns på arbetsmarknaden. Några väntar flera år och intagningspoängen blir 
höga. 
 Många väljer att läsa utomlands istället viket skapar problem ekonomiskt, socialt och när 
det gäller hur deras kunskaper kan valideras för att gälla i Sverige. Hemma är bäst.  
 Vi behöver fler läkare som kan flera språk. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle som mår 
bra av att fler får möjlighet att läsa på läkarprogrammet. Därför gynnar detta oss alla på olika 
nivåer. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna driver på för att öka antalet platser på läkarprogrammet. 

 

Kristofer Bergman och Hilda Andersson

En viktig premiss för att den offentliga vården ska vara tillgänglig för alla är att 
personalstyrkan som vårdar patienten också speglar samhället. Där läkare och 
sjuksköterskor kommer från olika bakgrunder med olika erfarenheter.  
 Styrelsen delar motionärens intention att läkarkåren behöver återspegla samhället i högre 
grad men delar inte de förslag som motionen framför. Styrelsen anser att antalet platser på den 
svenska läkarutbildningen är väl avvägd mot vårdens behov av läkare och antalet examinerade 
studenter matchar sjukhusens lediga tjänster. Därutöver är det begränsade antalet AT-tjänster 
redan idag en flaskhals och situationen skulle förvärras om antalet platser på läkarprogrammet 
utökades men inte vårdens möjlighet att öka antalet AT-tjänster. Styrelsen ser däremot ett behov 
att skapa bättre förutsättningar att snabbare validera invandrare med läkarutbildning.   
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att avslå motionen i sin helhet.  
 
 
 

 



 

 
 
För tre år sedan skrev (undertecknad) Susanne Bomark, Älvstrandens S- förening en motion om 
skolkort. Skolkorten som ska stödja och möjliggöra barn och ungdomars skol-och fritidsresor har 
visat sig innehålla faktorer som bidrar till att begränsa resandet med kollektivtrafik och i 
förlängningen öka resandet med bil. Segregationen ökar med dyrare bussresor för familjerna och 
främst mot inkomstsvaga. Sedan motionen skrevs har sommarkort införts vilket är mycket 
positivt för eleverna.  
 Under Frihamnsdagarna träffade vi många elever som påpekade att skolkorten inte gäller 
på helgerna och det blir dyrt för ungdomar att röra sig i staden. 
En förbättring av skolkorten är en viktig jämlikhets och miljöfråga. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Kommunfullmäktigegruppen och våra trafikpolitiker ser över skolkortens omfattning 

i syfte att utjämna villkoren för elever i vår stad. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

Motionären lyfter på ett förtjänstfullt sätt situationen med hur skolkortets begränsningar påverkar 
vissa barn och unga i vår kommun. Det faktum att busskortet inte är giltigt på helgerna begränsar 
möjligheten för unga att ta sig till och från aktiviteter eller social samvaro. Detta slår naturligtvis 
hårdast mot unga som lever i ekonomisk utsatthet.  
 Högerstyret under gångna mandatperiod har aktivt tagit politiska beslut som ökar 
kostnaden för olika grupper att resa kollektiv. Under den gångna mandatperioden har de 
borgerliga partierna höjt priserna i kollektivtrafiken och slopat den kommunala subventionen för 
kollektivtrafikkortet på 137 kronor. Under pandemin lyckades Socialdemokraterna i en 
uppgörelse med de borgerliga partierna återinföra sommarlovskortet som varit en viktig frihet- 
och jämlikhetsinsats.   
 Distriktsstyrelsen delar motionärernas inställning att det är av stor vikt att verka för att barn 
och unga ska ges goda förutsättningar till kollektivt resande utan att storleken på föräldrarnas 
plånbok ska vara avgörande.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motionen i sin helhet.  
 
 



 

 
Den vackra Hisingsparken är en mycket populär plats för rekreation och motion för många 
boende i dess närhet men också för många som väljer att ta sig dit med buss, cykel eller kanske 
bil. 
 Parken uppvisar stora naturvärden med sin stora fågeldamm och den fina mossen. Skogen 
som inramar det hela är också fin med blandskog och fågelliv. 
Det har i många år funnits barkade slingor i parken för flanörer och löpare samt ett lite utegym 
för den som önskar detta. Utegymmet är väldigt enkelt med bland annat stockar att lyfta. I 
utkanten av parken finns åt ena hållet en minigolfbana och bågskytteklubb, åt andra hållet en 4H 
gård med djur. Kaféverksamhet finns också vid Slätta damm. 
 På senare år har det tillkommit ett par fantastiskt fina lekplatser som blivit ett utflyktsmål 
för många familjer. För dem som är bilberoende saknar åtminstone den ena av dom parkering på 
nära avstånd. Där väljer många idag att parkera regelvidrigt i terrängen. 
I allt väsentligt så är parken alltså en stor glädje för många göteborgare. Med många besökare 
uppstår för all del ett par problem och jag har nämnt parkeringssituationen. Utöver detta blir det 
dessutom skräpigare i parken och behovet av skräpbehållare ökar. 
 Skall man nu stanna upp och vara nöjd när så mycket är bra? Nej, jag tycker att det fortsatt 
finns möjligheter att utveckla. Men det måsta gå varsamt till så att parkens karaktär bibehålls med 
sin känsla av att man går i skogen trots att stora delar är anlagd mark. 
Jag tänker mig att man ser över skräphanteringen och sedan utvärderar möjligheten att anlägga 
frisbeegolfbana i delar av terrängen. Jag kan också tänka mig en smalare och kuperad slinga 
avsedd för mountainbikes och boulebanor på fina platser. En mindre friluftsscen fri att använda 
är ytterligare en möjlighet. 
 
Jag vill att man ser över sophanteringen och ersätter med effektivare kärl eller där så är möjligt 
moloker (nedgrävda sopbehållare) 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att man ser över sophanteringen och ersätter med effektivare kärl eller där så är möjligt 

moloker (nedgrävda sopbehållare). 

2. Att man anlägger en parkering nära lekplatsen ”Äpplet”. 

3. Att man anlägger en frisbeegolfbana i parken. 

4. Att man anlägger en slinga i naturen som är avsedd för cykling. 

5. Att man anlägger en eller flera boulebanor i parken. 

6. Att man anlägger en mindre utomhusscen fri att använda för den som vill i parken. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous



 

Motionären visar på ett stort engagemang för att utveckla Hisingsparken. Socialdemokraterna har 
länge drivit en stadsutvecklingspolitik där gröna platser för rekreation, spontanidrott, lek- och 
mötesplatser är en viktig del av stadsbilden. Detta behöver göras med hänsyn taget till områdens 
demografi, upprustningsbehov samt behov av trygghetsskapande åtgärder. I det arbetet krävs en 
noggrann prioriteringsordning för att utjämna klassklyftor och minska segregationen. 
 Distriktsstyrelsen anser därför att motionären bör dela sina uppfinningsrika tankar, idéer 
och förslag med kommande representanter i Stads- och miljönämnden. Däremot ser vi det som 
olämpligt att låsa fast en så detaljerad inriktning av ett specifikt område utan att lämna utrymme 
för andra prioriteringar. Styrelsen vill även lyfta att sophanteringen idag ses över i motionärens 
viljeinriktning. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att besvara attsats 1 och avslå 
attsats 2-6.  
 
 

 

 
Under den gångna vintern har vi sett att snöröjningen på framför allt gångvägar och trottoarer 
inte har fungerat särskilt bra. Gemene man har kunnat se att cykelvägar och bilvägar har 
prioriterats i första hand och detta innebär att fotgängare har varit tvungna att promenera på 
cykelvägarna med stor risk att bli påkörda av cyklister och elsparkcyklar. Fotgängare, barnfamiljer 
med barnvagnar och personer med funktionsnedsättning har fått kämpa i snö och slask. Snöröjda 
gångbanor främjar dessutom att färre halkolyckor sker och därmed i sin tur mindre tryck på 
sjukvården. 
 Så här kan vi inte ha det i Göteborg! Vi ska se till att inga halkolyckor sker på grund av 
dålig snöröjning! 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att gång och cykelvägar snöröjs och sandas först och sedan bilvägar. 

2. Att snövallar vid övergångställen snöröjs och sandas i samband med att bilvägar röjs. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som lyfter en fråga som påverkar många människors 
vardagsliv i Göteborg. Distriktsstyrelsen delar motionens utgångspunkt att snöröjningen är 
avgörande för att alla göteborgare ska kunna transportera sig på ett ändamålsenligt sätt oavsett 
om man är fotgängare, cyklist eller bilist. Samtidigt menar styrelsen att det även är viktigt att på 
olika sätt uppmuntra och skapa goda förutsättningar för de hållbara transportalternativen så som 
med cykel eller kollektivtrafik.  



 

 Dock ser styrelsen svårigheter att genomföra motionens förslag då snöröjningen idag är till 
stor del utlagd på entreprenad vilket bör på sikt återtas i egen regi för att skapa möjligheter för en 
bättre styrning.  
 Våra socialdemokratiska representanter i berörda nämnder har drivit politik i motionens 
riktning. Där både yrkanden om att förbättra snöröjningen för cyklister och gående har lagts samt 
uppdrag kring att se över möjligheten att skapa en mindre fragmenterad organisation vad gäller 
b.la. snöröjningen. Till sist har även våra representanter i kommunstyrelsen lagt förslag om att 
bättre följa upp avtalet med de privata utförarna och om att utreda möjligheten att ha mer 
snöröjning i kommunal regi. 
 Styrelsen menar också att vi som parti har tagit hänsyn till fotgängare i trafiken genom 
politiska beslut tillhandahålla broddar till alla som har fyllt 65 år.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att avslå motionen i sin helhet. 
 
 

 
 
Göteborgs förorter har belastas av segregationen. En av de många åtgärder som behövs för att 
bryta segregationen är att stärka föreningslivet och ideella föreningar i förorterna. Dock har dessa 
föreningar svårt att samlas p.g.a. brist på möteslokaler. Detta leder till ett lokalt föreningsliv som 
har svårt att utvecklas och inte kan driva sina verksamheter.  
 I förorterna märks det minskande antalet på möteslokaler. Utifrån ett samhällsperspektiv är 
detta ett större förlust, än de ekonomiska skälen som anges för att stänga ner föreningslokaler. 
Utan föreningslivet kan inte människor av olika bakgrund mötas och utbyta erfarenheter. Där kan 
kommunen komma in i bilden och se till att det finns fler möteslokaler med rimlig hyra där 
ideella föreningar kan exempelvis hyra ett rum eller själva lokalen. På så sätt kan vi befästa ett rikt 
föreningsliv som motarbetar segregationen, förstärker gemenskapen och främjar integrationen. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att det ska finnas fler möteslokaler för ideella 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. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous



 

Distriktsstyrelsen tackar motionären för att belysa en viktig förutsättning för framtidens 
föreningsliv i Göteborg, inte minst i våra ytterområden.  
 Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av att det idag finns alldeles för få föreningslokaler 
med låga hyror som ideella föreningar har råd att hyra. Det är inte minst en konsekvens av en 
högerpolitik som förts i kommunen de senaste åren och som inte har tagit några som helst 
initiativ till att stärka det ideella föreningslivet trots att vi socialdemokrater har drivit på i frågan. 
 Dock anser distriktsstyrelsen att våra politiska företrädare i såväl kommunfullmäktige och 
bostadsbolagens styrelser redan driver frågan på ett ändamålsenligt sätt med politiska förslag som, 
vid genomförande, går i linje med motionärens viljeinriktning. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår styrelsen att anse motionen besvarad i sin helhet. 
 
 

 

 
Idag lider hela det ideella föreningslivet av en svår lokalbrist. Vissa föreningar har tur och har 
egna lokaler. Men de många har inte detta. Vi ser flera nackdelar med detta. 
 Dels avhänder vi oss ett verktyg för att bryta segregationen. Dels utarmar vi 
fritidsaktiviteterna, då fattiga föreningar ej kan hålla verksamhet i den utsträckningen de skulle 
vilja. 
 Vi menar att allmännyttan tillsammans med staden har ett särskilt ansvar i denna fråga. Vi 
vill inte i detalj säga vad som skall göras för att uppnå detta. Därför vill vi att partiet genom 
lämplig utsedd grupp eller utskott får i uppdrag att utarbeta en konkret plan, för att involvera 
allmännyttan och staden i lokalfrågan. 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

Distriktsstyrelsen tackar motionären för att belysa en viktig förutsättning för framtidens 
föreningsliv i Göteborg. Likt motion nummer 26 lyfter även denna motion vikten av lokaler för 
det ideella föreningslivet i förorterna. 
 Som distriktsstyrelsen redan argumenterat för är detta en politik som distriktsstyrelsen delar 
och som också har förts av Socialdemokrater i opposition, inte minst i bostadsbolagens styrelser, 
men som tyvärr inte har fått gehör då vi haft en högermajoritet att förhålla oss till.  
 Distriktsstyrelsen delar motionärens problemformulering och ambition men menar på att 
arbetet redan görs från Socialdemokratiskt håll i kommunen - ett arbete som inte ska stanna av. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår styrelsen att anse motionen besvarad i sin helhet. 
 



 

 

 
Klimatförändringarna och det politiska säkerhetsläget driver på en omställning av Sveriges och 
Västeuropas energisystem. Minskat fossilberoende är nödvändigt av både klimatskäl och av 
säkerhetsmässiga skäl. Klimatlagstiftningen har skärpts samtidigt som skarpa förslag från den 
socialdemokratiska regeringen om ytterliggareskärpningar är på gång. Vidare har EU föreslagit 
”Fit for 55”- paket som kraftigt höjer ambitionerna för att minska växthusgaser inom vägtrafik 
och sjöfart. Ett annat exempel är löftena från fordonstillverkarna att helt sluta sälja fordon med 
enbart förbränningsmotor i Europa. Årtalen varierar från 2025 till 2035 eller senare. 
 Göteborg som bilstad måste nu göra mer för att hjälpa till i omställningen till en fosilfritt 
samhälle. Elektrifieringen är det som står till buds för en långsiktig energipolitik. I Göteborg finns 
det tusentals kommunala fastigheter som med relativa små investeringar skulle kunna ha 
solpaneler och producerar el till både den egna fastigheten och till bilar och batterifabriker. 
 Göteborg Energi som är ett framgångsrikt energibolag bör ges i uppdrag att ta fram en plan 
för att etablera solpaneler på alla tak som kommunen äger eller kommer att äga. Det gäller oavsett 
om de ägs av bolag eller förvaltningar inom staden. En sådan långsiktig plan kommer att vara 
självfinansierad. Överskotten bör delas mellan Göteborg Energi och berörda bolag och 
förvaltningar. 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

Distriktsstyrelsen tackar motionären som belyser konkreta åtgärder som kommunen kan ta till för 
att leda klimatomställningen men också hantera frågan om lokal energiproduktion.  
 Styrelsen delar motionärens intention att se till att fler kommunala fastigheter ska installera 
solpaneler för klimatet och stödja energiproduktionen. I våras antogs en energiplan där ett 
uppdrag enligt motionens intention finns med: ” Alla fastighetsägande och byggande styrelser och nämnder 



 

ska upprätta en solenergiplan där möjligheten för utbyggnad av solceller på befintliga byggnader och nyproduktion 
utreds, målsätts och planeras”. Rent praktiskt är Göteborgs Energi ansvarig leverantör av solceller 
medan planerande samt byggande nämnder är de som beställer och betalar för installation. 
Dessutom togs kravet om bygglov för att installera solceller bort 2018.  
 Styrelsen menar därför att de förslag som motionen framför delvis redan görs genom andra 
typer av uppdrag och att motionens förslag inte tar hänsyn till de kommunala fastigheter där det 
inte är gångbart att installera solpaneler.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår styrelsen att besvara motionen i sin helhet. 
 
 

 
ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder (ILO 169) antogs 1989 
av Förenta nationerna. Sverige har ännu inte stadfäst eller bekräftat den konvention som ska 
konkretisera att samerna har rätt till en traditionell livsstil, kultur och livsföring som skiljer sig 
från landets majoritetsbefolkning, egen social organisering och traditionella seder samt lagar. Med 
Socialdemokraterna som regeringsparti riskerar vi tvärtom att neka samerna detta genom 
Kallakgruvan. 

Laponias (Europas största sammanhängande naturlandskap med i stort sett orörd 
natur) status som världsarv hotas. De renar som betar i nationalparken Sarek nordväst-väst om 
Kallak är de renar som också betar i och vid det planerade gruvområdet. Renarna och renskötseln 
i Laponia var en lika viktig del som naturen själv för att Laponia kunde bli världsarv. Förenta 
nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) anser att gruvan i hög 
grad kommer påverka världsarvet. 

Lokalbefolkningens försörjning av kött, fisk, örter, bär och svamp saboteras för all 
framtid och möjligheterna till rekreation i den enda kvarlämnade gammelskogen i området, på 
berglandet Roavvoajvve, ödeläggas. Gruvan riskerar också att förgifta Lilla Luleälven, som är 
vattentäkt för Bodens och Luleås cirka 100 000 invånare. Detta i sig kan medföra risk för att den 
biologiska mångfalden i området hotas och att rennäringen allvarligt störs. Jokkmokks luftkvalité 
kommer att dramatiskt försämras. I den förhärskande, västliga vinden kommer fina 
dammpartiklar att spridas två till tre mil från gruvområdet som hamnar i vattnet, i fiskarna, på 
lavar som renarna äter, på gräs, bär, örter och svampar.  
 Att ILO 169, som ska ge samerna rätt att leva sina liv enligt deras sed, inte heller har 
ratificerats trots att Norge, vars rättssystem är relativt likt vårt, ratificerade konventionen 20 juni 
1990, måste påvisa att de svenska statsmakterna har ett bristande intresse för samernas 
rättigheter. SSU:s förbundsledning har inte heller tagit ställning till Kallakgruvan, partiledningen 
är för gruvan och det verkar inte finnas något annat på kartan. Det är djupt ovärdigt ett 
socialdemokratiskt parti som ska verka för hela befolkningens väl. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna i Göteborg tar ställning mot Kallakgruvan. 

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 ratificering av 

ILO-konventionen ILO 169 hade fullföljts skall utföras. 

4. Att Socialdemokraterna i Göteborg bifaller motionen och antar den som sin egen. 

5. Att Socialdemokraterna i Göteborg skickar motionen vidare till lämpliga instanser. 

 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

 
Distriktsstyrelsen tackar motionären för att lyfta viktiga frågor kring naturvärden och minoriteters 
rättigheter.  
 Människans utsläpp och förstörelse av vår jord gör sig påmind varje dag. Varmare somrar, 
kallare vintrar, havsnivåer som stiger, smutsigare luft, dödare hav, färre antal arter och fler 
naturkatastrofer är bara ett axplock av de företeelser som människans utsläpp har lett till. Det 
påminner oss om att klimatomställningen inte kan vänta. Vi socialdemokrater gick till val på att 
fortsätta leda Sveriges klimatomställning. Omställningen ska vara rättvis, skapa nya schyssta gröna 
jobb och alla i Sveriges ska kunna vara med samt kunna ta del av omställningen till det hållbara 
välfärdssamhället. En avgörande pusselbit för just Sveriges omställning är det fossilfria stålet och 
elektrifieringen av fordonsflottan samt produktionen av den samma.  
 Distriktsstyrelsen menar därför att regeringens beslut att starta en ny gruva är ett av många 
konkreta exempel på att vi socialdemokrater leder klimatomställningen och göra det på ett 
hållbart sätt - både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Gruvan säkrar upp Sveriges suveränitet 
både politiskt och ekonomiskt i en orolig omvärld med direkta hot i vårt närområde. Att bryta de 
råvaror som svensk produktion behöver i Sveriges med vår partsmodell leder också till att 
exempelvis elektriska fordon även blir mer socialt hållbart.  
 Men, när vi socialdemokrater leder klimatomställningen så står inte ekonomiska intressen 
före mänskliga värden eller före människors rättigheter. Som vårt vallöfte framför ska 
omställningen vara rättvis och alla ska kunna ta del av den. Just därför innehåll etableringen av 
gruvan, det första i sitt slag, 12st krav för att trygga ursprungsbefolkningens rättigheter. Något 
den socialdemokratiska regeringen såg till. Nu befinner vi oss i ett läge med ny regering som kan 
liknas vara en marionett-regering där Sverigedemokraterna drar i trådarna bakom kulissen. Ett 
parti vars företrädare upprepade gånger har uttalat sig minst sagt stötande mot just samer och 
gett uttryck för att förneka samernas rättigheter.  
 Detta gör att styrelsen anser att ILO 169, som motionären föreslår, behöver ratificeras i 
harmoni med svensk lagstiftning för att förhindra tänkbara inskränkningar av samers rättigheter 
av den nytillträdda regeringen. För att en ratificering ska vara möjlig behöver en utredning se över 
de delar som idag står i strid med svensk lagsstiftning och som möjliggör förhandlingar.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår därför distriktsstyrelsen att avslå attsats 1 och 
bifalla attsats 2-3. Styrelsen föreslår att anse attsats 4-5 besvarad med uppmaning att 
motionärerna återigen sänder motionen till det representantskap som särskilt ska behandla 
motioner till partikongressen då distriktsstyrelsen anser det avgörande, för att ratificeringen ska 
bli verklighet, att en partikongress antar densamma.  
 



 

 

 
Minskningen av koldioxidutsläpp globalt samt i Sverige sker alltför sakta. Både Klimatpolitiska 
rådet och Naturvårdsverket har pekat på att regeringens politik inte räcker för att klara 
Parisavtalet. Socialdemokraternas valmanifest 2022 förklarar att vi vill göra det lättare att resa 
klimatsmart. 
 När det gäller flyget, i Sverige subventioneras inrikes- och utrikesflyget sammanlagt med 
minst 10 statliga miljarder per år, flyget är befriad både från energi- och koldioxidskatt. 
Utrikesflyget slipper dessutom helt att betala moms, och inrikesflyget har en nedsatt moms – det 
betalar 6 procent i stället för 25 procent. Detta har gällt sedan Chicagokonventionen, som 
förbjuder beskattning av flygbränsle, trädde i kraft 1947. Det statliga stödet till kommunala 
flygplatser kostar oss ca 90 miljoner kronor årsvis. 
 Dessutom har flyget i Sverige inget avkastningskrav, medan tåget har däremot krav på sig 
att tjäna in pengar till statskassan. SVT rapporterade nyligen om att en tågbiljett mellan Malmö 
och Stockholm kostade 20 gånger så mycket som flygbiljett, vilket knappast uppmuntrar till 
klimatvänligt resande.  
 De förmåner som flyget i Sverige i dagsläget avnjuter är varken hållbara eller svarar på 
aktuella samhällsbehov. Samtidigt kan återhämtningen från pandemin och ett pågående krig bli en 
möjlighet att snabba på den gröna omställningen med den socialdemokratiska politiken. 
 Denna motion jobbar främst för Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna utav de globala 
målen, samtidigt som den levererar även till Mål 9 Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, och Mål 11 Hållbara städer och samhällen. Gällande Sveriges miljömål bidrar denna 
motion i synnerhet till Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Skyddande ozonskikt, God bebyggd 
miljö. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Göteborgs partidistrikts representantskap ställer sig bakom motionen. 

2. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att säkerställa snabba miljarder 

till ett mer hållbart resande. 

3. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att införa en flygskatt. 

4. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att ta bort inrikesflygets 

bränslesubventioner och momsnedsättning. 

5. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att avskaffa det statliga stödet 

till kommunala flygplatser i södra Sverige. 

6. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att införa avkastningskrav på 

statligt ägda flygbolag. 



 

7. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att EU avskaffar subventioner 

till internationella flyget. 

8. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att Sverige höjer den nationella 

flygskatten på flygresor. 

9. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att Sverige sänker momsen på 

tågresor. 

10. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att ta bort avkastningskravet 

på statligt ägda järnvägsföretag. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

Distriktsstyrelsen tackar motionärerna som lyfter frågan om hållbart resande som en del av 
Sveriges klimatomställning med flertalet konkreta förslag för att åstadkomma detta. 
 Som motionen anger gick vi socialdemokrater till val på att leda klimatomställningen där 
hållbart resande är en bärande del av omställningen. Sverige befinner sig nu i en situation med en 
nytillträdd regering där Sverigedemokraterna styr i kulisserna som har flera företrädare som vid 
upprepade tillfällen totalt förnekar människans påverkan på klimatet. I denna situation är det av 
yttersta vikt att vi som parti driver en tydlig oppositionspolitik som granskar och visar på 
alternativa vägar för att hantera Sveriges samhällsproblem. Styrelsen delar därför motionärens 
förslag om att verka för snabba miljarder för ett hållbart resande.  
 Det är styrelsen fasta övertygelse att klimatomställningen ska vara rättvis och ska komma 
alla till del samt att alla ska kunna delta i den. En sådan inriktning av klimatpolitiken gör det inte 
möjligt att sätta olika trafikslag mot varandra. Inriktningen talar snarare för att möjliggöra de 
hållbara transporterna för fler. Vissa trafikslag måste finnas utifrån olika behov i vårt avlånga land 
men vissa trafikslag så som tåg bör politiskt premieras än mer för att fler ska välja tåget. Detta 
resonemang tar både stad- och landperspektivet samt klassperspektivet i beaktning. Därför delar 
styrelsen inte motionärernas förslag kring att på olika sätt fördyra och därmed skapa hinder för de 
människor som har behov av flyg, inte minst i Sveriges norra delar. 
 Istället delar styrelsen de förslag som motionärerna anför för att möjliggöra tåget för fler 
genom eventuellt minskade biljettpriser eller som leder till att tågbolagen kan återinvestera 
eventuella vinster i befintliga tåg eller utöka antalet tåg på järnvägsnätet. Däremot anser styrelsen 
att avkastningskravet är nödvändigt för SJ då resurser kan tas ut för att göra större investeringar 
för ökad tågtrafik. Kravet gör alltså att politiken kan tillföras resurser för politiska förslag att 
utveckla hållbara trafikslag. Även om det kallas för krav så tillåts dessa bolag att inte generera 
vinst vilket var exempelvis fallet under pandemin.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår därför distriktsstyrelsen att bifalla attsats 2 och 9. 
Anse attsats 1 och 6-8 besvarad. Avslå attsats 3-5 och 10.  
 
 



 

 
Det vanligaste formen av skogsbruk i Sverige är trakthyggesbruk, vilket innebär att skogen rensas 
på nästan alla träd och kvar blir ett kalhygge som bildar ett helt nytt landskap. Det lämnar djupa 
sår i naturen och är den enskilt största anledningen till att tusentals arter är rödlistade i landet. 
Även klimatförändringarna är ett stort hot mot många arter, och trakthyggesbruk är extra skadligt 
för klimatet. Det har visats att ett kalhygge fortsätter att läcka växthusgaser från marken långt 
efter avverkning, till skillnad från mer sparsamt avverkad skog där de kvarstående träden skyddar 
markens kolförråd. Det kan sedan ta flera decennier innan den återväxande skogen har 
kompenserat för utsläppen; tid vi inte har.  
 Kalavverkning är redan förbjudet eller hårt reglerat i flera länder i Europa. EU har även 
antagit en ny skogsstrategi med fokus på klimatet och bevarande av biologisk mångfald - och den 
går helt på tvärs med svensk skogspolitik. I Sverige finns inte ens en gräns för hur stort ett 
kalhygge får vara, medan de nya riktlinjerna från EU är mycket tydliga med att kalavverkning 
måste undvikas och mer skog skyddas om vi ska ha en chans att nå klimatmålen. Från svenskt 
håll hör man omedelbart protester, anklagelser om att EU:s faktagrund är inkorrekt och att 
Sverige redan har världens mest hållbara skogsbruk. Det är rent sagt pinsamt och olyckligt att det 
blivit så.  
 Sverige skulle istället kunna vara ett föregångsland och visa vägen för hur man faktiskt 
bedriver ett skogsbruk för framtiden. Framförallt borde statligt ägda Sveaskog, som förvaltar 14 
procent av Sveriges skogar, gå i täten med att utveckla ett modernt hyggesfritt skogsbruk. 
Sveaskog får idag regelbundet kritik för sitt hänsynslösa skogsbruk med monstruöst stora 
kalhyggen, men också för att inte respektera samernas rättigheter när de skövlar skog i norra 
Sverige. Samebyar blir sällan informerade när företaget planerar avverkningar i skog som är 
kritisk för rennäringen och protester tystas. När det kommer till frågor som rör miljö och klimat 
finner man inte sällan spår av kolonialismen, där västerländska stater och storföretag anser sig ha 
rätten att utrota ekosystem och köra över urfolks rättigheter när det passar dem.  
Det räcker dock inte med att stoppa trakthyggesbruket för att lösa miljöproblemen med 
skogsbruket, då detta är en del av ett större systemfel. Med dagens system premieras en 
skrämmande hög avverkningstakt som är större än vad skogen klarar av när industrin och 
politiken efterfrågar mer produkter från skogen för att minska fossilberoendet. Det är 
oroväckande att det stora tidsglappet från att kolet släpps ut tills att det tas upp av återväxande 
skog igen bekvämt ignoreras. Initialt är t.o.m nettoeffekten av att byta från kol till bioenergi att 
utsläppen ökar, då biomaterialet har en lägre energitäthet. Klimatet kunde inte bry sig mindre om 
du eldar med kol eller trä.  
 Vi behöver därför börja beskatta fossila och biogena utsläpp mer likvärdigt, och samtidigt 
subventionera naturliga kolsänkor så skogsägare får ersättning för det kol som lagras. Av det trä 
som avverkas i svenska skogar går dessutom bara en liten del till virke, cirka en femtedel. Resten 
blir till kortvariga produkter som bioenergi, papper och pappersmassa. Om andelen virke ökade, 
genom att exempelvis bygga mer med trä, skulle utsläppen minska eftersom virket kan lagra kolen 
under en lång tid. Det är därför hög tid att på allvar reda ut hur vi kan skapa ett nytt, mer hållbart 
system. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att trakthyggesbruk ska fasas ut som skogsbrukssätt och kalhyggen endast tillåtas i 

undantagsfall. 



 

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. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

 
Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som uppmärksammar ett samhällsproblem som sällan 
diskuteras. Styrelsen delar motionens utgångspunkt om att skogsbruket bör ses över så att den 
överensstämmer med Sveriges nationella mål om nettonollutsläpp till 2045. 
 Trakthyggesbruk har varit det dominerande sättet att bruka skog i Sverige sedan 1950-talet. 
Kalhuggning är den mest genomgripande ingreppet under ett skogsbestånds livstid och påverkar 
givetvis växter och djur som lever i det området som slutavverkas. Det finns därför ett behov av 
att motverka den stora mängden utsläpp, samt inskränkning på ursprungsbefolkningens mark, 
bland annat genom att reformera skogsbruket. Vidare instämmer styrelsen med att kunskapen om 
hur man kan bedriva ett hållbart skogsbruk som skogsägare är viktigt och behöver utvecklas. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motionen i sin helhet. 

 
 

 
 
En central del av av klimatomställningen behöver ske inom transportsystemet. Denna 
omställning står på tre ben: byte av bränslen, energieffektivare fordon, samt 
åstadkommandet av ett mer transporteffektivt samhälle. Det sistnämnda handlar om att 
transportsystemet ska öka medborgarnas tillgänglighet till arbete, service och 
fritidsaktiviteter utan att öka resandet med personbil. Detta kan istället ske genom ökat 
cyklande, effektivare och utökad användning av kollektivtrafiken och genom att planera 
samhällen där behovet att resa långa sträckor minskar. Transporteffektivitet medför kortfattat 
att medborgarnas tillgänglighet ökar utan att klimatpåverkan gör detsamma. 
 Men arbetet mot ett transporteffektivt samhälle kräver att den ansvariga myndigheten 
Trafikverket förändrar sitt sätt att planera transportinfrastruktur. Idag arbetar Trafikverket 
prognosstyrt, vilket betyder att myndigheten i mångt och mycket planerar och bygger 
nationell infrastruktur utifrån en förväntad resandeutveckling. Eftersom biltrafiken historiskt 
har ökat - och utökad väginfrastruktur i sig ökar resandet med personbil - utgår myndigheten 



 

från att denna utveckling kommer fortsätta. 
 Ett målstyrt arbete innebär istället att man planerar och bygger infrastruktur efter en 
önskad 
resandeutveckling, något många kommuner redan idag gör. Göteborg är ett exempel på där 
man arbetar målstyrt, och den önskade resandeutvecklingen framgår av politiskt beslutade 
planer som Koll2035, Göteborg stads klimat- och miljöprogram samt Göteborg stads 
trafikstrategi. Ett flertal kommuner efterlyser redan idag ett nationellt målstyrt arbete mot ett 
transporteffektivt samhälle, och bland annat ett nationellt mål för minskad biltrafik. 
 Som socialdemokrater har vi en tradition av att se samhällets behov och genom reformer 
arbeta för att uppfylla dessa. För att uppnå ett hållbart transportsystem är det viktigt att vi 
inte bara planerar vägar efter en förväntad utveckling, utan aktivt pekar på vad det är vi vill 
se för resandeutveckling. Vi ska tydligt styra mot de mål vi gemensamt vill uppnå, och inte 
låta Trafikverket köra på i samma gamla hjulspår och utgå från prognoser om ökat 
bilresande. För 25 år sedan beslutade vi om nollvisionen - att ingen ska dö eller skadas 
allvarligt i trafiken - nu behöver vi göra samma sak med koldioxidutsläppen i 
transportsektorn. 
 För att Trafikverket ska skärpa klimatambitionerna i den nationella transportplaneringen är 
det uppenbart att myndigheten behöver en tydligare prioritering. Myndighetens arbete 
kommer underlättas av ett tydligt nationellt mål för minskad biltrafik, liksom av tydligare krav 
på målstyrning. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Göteborgs partidistrikts representantskap ställer sig bakom motionen. 

2. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för ett nationellt mål om minskad 

biltrafik. Målsättningen ska vara att all ökning av resandet sker med kollektivtrafik, gång 

och cykel och delade mobilitetstjänster. 

3. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk verkar för att ge Trafikverket i uppdrag 

att aktivt arbeta för ett transporteffektivt samhälle framför ökad framkomlighet med 

motortrafik. 

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. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

 
Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som lyfter en avgörande och aktuell fråga om hur 
stadsplaneringen bör se ut för ett hållbart Göteborg och Sverige. 
 Även om elektrifieringen av fordon är ett positivt steg framåt, behöver kollektiva 
transporter nyttjas av fler. Enligt diverse trafikanalyser minskar det genomsnittliga antalet 



 

passagerare i varje bil i långsam takt. Detta faktum bekymrar styrelsen då det uppenbara målet är 
det omvända och trots att det har länge varit känt hur ineffektivt varje bil utnyttjas. Styrelsen 
menar därför att det krävs fler steg framåt för att tillgängliggöra och ge incitament till hållbart 
resande i flera delar av landet. För oss socialdemokrater är det självklart att anse att det är 
politikens uppgift att underlätta för att människor att leva mer hållbart och minska sina utsläpp. 
 Distriktsstyrelsen anser att motionens förslag till politiska åtgärder idag redan utförs. På 
nationell nivå men också i storstäderna, arbetas det aktivt med att minska motortrafiken i 
storstäderna vilket leder till markant minskad motortrafik då det är storstäderna som står för en 
stor del av volymerna och har bäst förutsättningar att övergå till andra trafikslag. Det är styrelsen 
fasta övertygelse att klimatomställningen ska komma alla till del och att alla har möjlighet att delta 
i densamma. Därmed anser styrelsen att det arbete som idag utförs, framförallt riktat mot 
storstäderna, bäst överensstämmer med den inriktningen än att inrätta ett nationellt arbete som 
även då riktas mot glesbygden där behovet av motortrafik alltjämt kvarstår.  
 Däremot anser styrelsen att förslaget om att ändra Trafikverkets uppdrag går i linje med 
önskad socialdemokratisk klimatpolitik. Trafikverket bör, enligt föreslagen attsats, planera enligt 
politiskt satta mål istället för att titta till hur befintliga trafikslag utvecklar sig och anpassa sin 
planering efter det.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att anse attsats 1-3 besvarad och 
bifalla attsats 4.  
 
 

 

 
2020 sade riksdagen ja till regeringens förslag om att sänka skatten för personer i glest befolkade 
kommuner. Förslaget innebar att boende i glest befolkade områden får en skattereduktion på 
1675 kronor per år som räknas av mot den kommunala inkomstskatten, vilket berör cirka 800 
000 personer. Som bakgrund gavs riksdagens övergripande mål om en livskraftig landsbygd med 
likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt 
hållbar utveckling i hela landet.  
 I den gemensamma budgeten från M, KD och SD som röstats fram i riksdagen finns också 
ett förslag om sänkt skatt på bensin och diesel, som snart kan komma att träda i kraft. Detta för 
att göra det lättare att bo på landet då många är helt beroende av bilen i sin vardag. 
Skattesänkningen beräknas dock kosta 2,4 miljarder kronor och gynnar även bilister i storstäder. 
Samtidigt måste vi akut minska våra koldioxidutsläpp och att då välja att sänka skatten på fossila 
bränslen vore att skjuta sig själv i foten.  
 För att klimatomställningen ska bli rättvis måste emellertid glesbygdsbor kompenseras, då 
det höga priset på drivmedel är ett reellt problem för många låginkomsttagare och väcker 
misstroende mot regeringens klimatarbete. Den nya skattereduktionen är ett steg i rätt riktning, 
men de ynka 140 kronor extra i månaden är långt ifrån tillräckligt. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att skattereduktionen för boende i glest befolkade områden ökas betydligt. 

2. Att Socialdemokraterna i Göteborg bifaller motionen och antar den som sin egen. 



 

3. Att motionen skickas vidare till andra lämpliga instanser. 

 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

Distriktsstyrelsen tackar motionären som lyfter konkreta förslag för att underlätta människors 
vardag i bland annat glesbyggda kommuner.  
 Styrelsen delar motionärens klimatpolitiska ambition och bild av att den tidigare 
skattereduktionen inte var tillräcklig för att leva upp till vårt partis inriktning om en rättvis 
klimatomställning. Under våren höjde den socialdemokratiskt ledda regeringen skattereduktionen, 
med liknande argument som motionen anför, och styrelsen anser att reduktionen nu är på en 
rimlig nivå. Styrelsen delar därmed inte motionärens förslag om en ökad reduktion utifrån 
nuvarande regler.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att avslå motionen i sin helhet.  
 
 

 

 
Jag cyklar mycket på olika ställen i varierande delar av Göteborg. Jag har noterat att kvaliteten på 
cykelbanorna skiftar väldigt mycket beroende på var du cyklar. Cyklar man i centrum eller i 
innerstaden så är det väldigt bra förhållanden. Jämför man med cykelbanorna på Hisingen så är 
det en väldig skillnad. Det är hål, sprucken asfalt, tjälskador mm. 
 Detta innebär en sämre trafiksäkerhet än vad som borde vara fallet. Risken för olyckor och 
personskador ökar. Vid olyckor kan materialskador på cykeln tillkomma, vilket innebär 
kostsamma reparationer. 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

 



 

Amalia Pedersen, Jack Rolka och Hamza Jamous

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för att uppmärksamma ett problem i Göteborg som 
påminner om ojämlikheten vilket fortfarande råder i vår stad. Vi socialdemokrater tror på ett 
jämlikt samhälle där var och en ska känna sig trygg oavsett var man bor. Kvaliteten på gångvägar 
och cykelbanor ska inte avgöras utifrån var man befinner sig i Göteborg. Dessutom kan bättre 
cykelvägar i hela Göteborg ge flera människor incitament att välja ta cykeln istället för bilen eller 
spårvagnen. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motionen i sin helhet. 
 
 
 

 
När detta skrivs hoppas vi alla på ett maktskifte i Göteborg. Därmed borde öppnas möjlighet för 
en förbättrad kulturskola. Det brukar heta att kulturen har ett instrumentellt värde, d.v.s. att den 
skulle vara bra för det ena eller andra. Andra säger att kulturen har ett egenvärde och det är i 
huvudsak min utgångspunkt. Barn och ungas kontakt med kultur både genom eget skapande och 
genom att ta del av kultur är livsavgörande. Skolan har som kulturbärare en väsentlig uppgift men 
kulturskolan har en ännu viktigare uppgift i sitt speciella uppdrag. 2012 skrev jag en motion ”Lyft 
för kulturskolan” som bifölls av årskongressen. Yrkandet löd ”att fullmäktigegruppen tar initiativ 
till en utredning om kulturskolan”. Någon sådan genomgripande utredning har aldrig skett och 
kulturskolan har genom stadsdelsnämndernas avskaffande organiserats om. Det fanns då och 
finns i än högre grad i dag anledning fråga om kulturskolan är så välfungerande som vi skulle vilja 
den är. Har kulturskolan de resurser som behövs för att nå sina mål? Om man nu ändå skulle 
lägga en instrumentell syn på kulturskolan har den jämlikhetsskapande effekt som all kultur har? 
Om inte hur skall detta kunna förbättras? Hur fungerar i dag Kulf- och Kulis-organisationen? 
Kulturministern har i flera sammanhang lyft fram kulturskolans betydelse. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att fullmäktigegruppen tar initiativ till en utredning om kulturskolan. 

 

Hans Aronsson och Tanja Josic



 

Motionären vill att fullmäktigegruppen tar initiativ till en utredning om kulturskolan i Göteborg. 
Detta mot bakgrunden att en likalydande motion bifölls av årskongressen 2012 och att någon 
sådan genomgripande utredning aldrig har skett. Kulturskolan har också genom 
stadsdelsnämndernas avskaffande organiserats om. 
 Distriktsstyrelsen delar motionärens utgångspunkt att kulturen har ett egenvärde och att 
barn och ungas kontakt med kulturen är livsavgörande. Motionen framhåller också att skolan 
som kulturbärare har en väsentlig uppgift. När Kulturskolan skulle omorganiseras drev våra 
företrädare frågan om att kulturskolan skulle vara en integrerad del av skolan. Vilket fick till följd 
att kulturskolan nu ligger under Grundskolenämnden. Kulturskolan i den nya ledningen fick en 
utmanande start - inte minst med anledning av pandemin. Nu har skolan börjat återgå till en mer 
normal verksamhet och en ny chef har rekryterats för kulturverksamheten. 
 Mot denna bakgrund och då det gått en kort tid efter omorganisationen anser vi att 
kulturskolan i den nya organisationen får sätta sig och ges möjlighet att utveckla verksamheten 
för att ha mer underlag kring vad som behöver förändras, förbättras och stärkas. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att avslå motionen i sin helhet. 
 
 

 
Ett samhälle bör bestå av en rik mångfald och många olika uttryck inom alla kulturformer. Ska vi 
hålla ihop samhället behöver vi också synliggöra fler berättelser som kan spegla alla människor i 
samhället, för att se och inte minst förstå varandra. 

Vi behöver fler kulturarbetare som, oavsett utseende, hudfärg, socioekonomisk 
bakgrund och uttryck, vill och vågar jobba inom kultursektorn. 
Idag är konstnärer och kulturarbetarna ofta välutbildade och kommer från en bakgrund som är 
trygg, dvs har stark socioekonomisk bakgrund – vilket ger modet att våga satsa på konstnärsyrket. 
Med en familj som har förmögenhet och ger stöd vågar den enskilde satsa på en karriär som inte 
självklart ger en inkomst som man kan leva på. 

Det innebär att konstnärsyrket tenderar att bli en klass- och demokratifråga.  
Än mer aktuellt blev detta efter pandemin, där flera rapporter visade att just konstnärer och 
kulturarbetare drabbades hårt under nedstängningarna. Trygghetssystemen för sektorn har inte 
hängt med hur det ser ut i verkligheten, många i kultursektorn är små ensamföretag som står utan 
försäkringar eller skriftliga avtal där de kan ställa krav på exempelvis arrangörer eller kunder. 
Konstnärer lever under en pressande hand-till-mun-ekonomi (giggekonomi). 
Om vi skulle få in en större mångfald inom kultursektorn skulle vi också skapa ett större intresse 
för kulturen i hela samhället. Kulturupplevelser ska inte vara enkom för den priviligierade eller 
den som idag upplever sig porträtterad eller speglad i samtidskulturen. Kultur- och konstsfären 
måste moderniseras och spegla vår samtid. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att utreda vilka som arbetar inom kultur- och konstsektorn (socioekonomisk bakgrund, 

etc). 



 

2. Att koppla ihop kultursektorn med ett fungerande trygghetssystem, som gör att det går 

att leva på ett kulturellt eller konstnärligt arbete. 

3. Att skapa en handlingsplan hur få vi kan få en mer diversifierad kulturarbetar-sektor. 

 

Hans Aronsson och Tanja Josic

På Regeringens hemsida går det att utläsa: “Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och 
oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur 
i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas”.  

 Att kultur är viktigt och har en betydande roll i vårt samhälle kan ses genom att Sverige har 
flera myndigheter och organisationer som har i uppdrag att se till att kulturen ska fritt utgöra en 
arena för samtal och debatt. Kulturen ger bildning, kulturell och intellektuell stimulans samt 
bidrar till fördjupad demokrati. 
 Frågan som motionen lyfter är främst en nationell fråga. Partikongressen 2021 antog 
politiska riktlinjer vad gäller kulturen: ”De professionella kulturskaparna är oundgängliga för en 
levande kultur, och deras villkor och trygghet måste förbättras samt att generella 
trygghetssystemen behöver utvecklas för att fungera bättre för yrkesverksamma kulturskapare. 
Stora vinster skapas av de aktörer som tillhandahåller och tillgängliggör kultur genom 
digitaliseringen. De vinsterna behöver delas bättre med de som skapar kulturen genom mer 
rättvisa ersättningssystem för upphovsmännen”. 

 Med ovanstående som bakgrund yrkar därmed distriktsstyrelsen att avslå att sats 1 och anse 
2 samt 3 besvarad. 
 
 

 
Snart firar Sveriges Radio sitt 100-årsjubileum. Det var 1925 som sändningarna först började och 
det finns en oändlig kulturskatt i sparade radioprogram som speglar hela Sveriges framväxt som 
välfärdsland. 
 Hos SVT finns redan ett Öppet Arkiv där äldre tv-program lyfts fram och läggs upp på den 
officiella webb-sidan SVT Play. På samma sätt kunde Sveriges Radios styrelse uppmana personal 
och arkivarier att upprätta ett liknande arkiv på radiosidan, med väl utvalda program från 
radiohistoriens alla decennier, att finnas klart och öppet för allmänheten lagom till jubileumsåret 
2025. 
 
Jag föreslår därför: 



 

1. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk driver frågan att ge Sveriges Radios i 

uppdrag att starta ett Öppet Arkiv 

 

Hans Aronsson och Tanja Josic

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för den inkomna motionen. Att få ta del av 
en kulturskatt som består av kunskap om människors liv och livsvillkor samt om hur samhället 
sett ut och förändrats under olika tider är ovärderlig. Språkbruk, värderingar och historiska 
sammanhang är viktiga kulturarv som styrelsen anser ska finnas tillgängligt. Sedan länge har 
Sveriges Radio något liknande det som motionären efterfrågar som heter Radiofynd vilket 
tidigare hette SR-minnen. Vid första anblick av arkivet är materialet inte fullständigt och behöver 
utvecklas i enlighet med motionärens önskemål.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen bifall till motionen i sin helhet.  
 
 

 
När detta skrivs hoppas vi alla på en socialdemokratisk framgång i valet. En borgerlig valseger 
med en regering under Sverigedemokraternas inflytande vore ett nederlag för kulturen. På 1970-
talet formulerades kulturpolitiska mål som kom att bestå under lång tid och ersattes först med det 
betänkande som lades fram 2009, som i huvudsak var en tjänstemannaprodukt. Sedan 1970-talet 
och även sedan 2009 har kulturen och dess uttrycksformer, roll i samhället mm radikalt 
förändrats. Politiken har närmast stått vid sidan om denna utveckling men stat, regioner och 
kommuner finansierar ändå en stor del av vad som kan kallas kulturell verksamhet. Den 
genomgripande analys som gjordes på 1970-talet behöver ske igen med de förutsättningar som nu 
råder i en digital värld som började skönjas 2009.  
 
Jag föreslår därför: 

1. Att den socialdemokratiska riksdagsgruppen från Göteborg får i uppdrag att på lämpligt 

sätt verka för att en ny kulturpolitisk utredning kommer till stånd. 

 

Hans Aronsson och Tanja Josic

Motionären föreslår att riksdagsgruppen får i uppdrag att verka för att en ny kulturpolitisk 
utredning ska komma till stånd. Inledningsvis hoppades motionären på en socialdemokratisk 



 

framgång i valet. Även om så var fallet så räckte den inte till utan vi har nu en högerkonservativ 
regering som är beroende av Sverigedemokraterna.  
 Som motionären framhåller formulerades de kulturpolitiska målen på 1970-talet och kom 
att präglad svensk kulturpolitik under flera decennier. Den kulturpolitiska propositionen från 
1974 som lades fram av den socialdemokratiska regeringen fick stor genomslagskraft i svensk 
kulturpolitik. Nyckelbegreppen i propositionen var yttrandefrihet, decentralisering, jämlikhet, 
konstnärlig förnyelse och motverka kommersialismens negativa verkningar. Det sistnämnda 
orsakade lång politisk oenighet och slopades som mål i kulturpropositionen 2009 under 
regeringen Reinfeldt.  
 Även om det är angeläget med en genomgripande analys på kulturens område i likhet med 
den som gjordes på 1970-talet ser vi en stor risk med ett sådant initiativ. Med en 
högerkonservativ regering där Sverigedemokraterna har ett stort inflytande kommer en 
kulturutredning att ges sådana direktiv som kan utmynna i förslag som står långt ifrån den 
socialdemokratiska synen på kulturen.  
 Under valrörelsen var SD mycket offensiv i de kulturpolitiska frågorna. De förespråkar 
bland annat att det skattefinansierade kulturlivet skulle brytas och att kulturen får klara sig på 
marknadens villkor, att anslagen till folkbildningen kraftigt skulle minska samt att 
programutbudet hos public service skulle begränsas. Med en sådan kultursyn ser vi en stor risk 
med att nu öppna för en kulturpolitisk utredning som kan spela de högerkonservativa i händerna. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att avslå motionen i sin helhet. 
 
 

 
Varje dag reser 144.000 människor med Västtrafik och utsätts för reklam på spårvagnar, bussar, 
tåg och båtar. Som resenär är det omöjligt att undvika reklam eller marknadsföring från ex.  
nätläkarföretag som gör reklam för sin välfärdsutarmande verksamhet på transportmedel som 
finansieras av samma välfärd. Det är inte rimligt att varje dag utsättas för reklam från privatägda 
sjukvårdsalternativ, friskolor eller skönhetskliniker som uppmanar till skönhetsoperationer. Det 
är ett utnyttjande av människors dagliga behov av bilfri transport att utsätta dem för stora 
mängder reklam varje resa. Kollektivtrafiken syftar till att förse människor med transport, inte att 
vara ett forum för företag att späda på den konsumtionshets som redan råder.   
 I någon mån påverkas vi alla av den reklam vi utsätts för, även fast det kan vara 
undermedvetet.  Många gånger påverkas vi negativt. Utsätts man för reklam flera gånger per dag 
blir det till slut omöjligt att ignorera den, och spelberoende kanske faller tillbaka i ett 
spelmissbruk efter en konstant exponering för casinoreklam. Spårvagnen ska ta dig till jobbet, 
inte få dig att falla in i destruktiva vanor. Istället kan dagens reklamplatser utnyttjas för att sprida 
samhällsviktig information eller prydas med konst, sådant som faktiskt kan ha positiv inverkan på 
resenärer, deras ekonomi, välmående och hälsa. Det bör inte vara en kontrovers att bespara 
resenärer i Göteborg från att utsättas för reklam i kollektivtrafiken. 
 
Vi föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för ett förbud mot reklam i kollektivtrafiken 

2. Att Socialdemokraterna i Göteborg ställer sig bakom motionen och antar den som sin 

egen 



 

3. Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för en utredning kring alternativt användande 

av reklamytorna 

4. Att motionen vidarebefordras till lämplig instans 

 

Hans Aronsson och Tanja Josic

Motionären tar upp en viktig fråga kring reklam som minst sagt omger oss varje dag. Idag är det 
nästan omöjligt att inte exponeras för reklam. Experter uppskattar att vi utsätts 5 000 gånger per 
dag för någon form av reklam.  
 Västtrafik som är en del av Västra Götalandsregionen ansvarar bland annat för reklamen på 
fordon och hållplatser. Deras viktigaste uppdrag är att få 444 000 medborgare att varje dag välja 
kollektivtrafiken. Detta görs genom att de utvecklar och erbjuder hållbara resor och smarta 
tjänster. Att fördubbla resandet med Västtrafik från 2006 till 2025 är det övergripande målet. 
 Västtrafik är i dagsläget beroende av intäkter. För deras del handlar det om biljett- och 
reklamintäkter som motsvarar drygt 50 % av den totala budgeten. Västtrafiks totala intäkter för 
reklam är ca 50 miljoner kr, enligt budget 2023. Av dessa är 30 miljoner kr intäkter från reklam på 
fordon och 20 miljoner kr från reklam på hållplatser.  
 Västtrafiks regler för budskap i reklam och kommunikation på fordon och hållplatser är 
ansvarsfull marknadsföring. Reklamen får inte innebära risk för vare sig egendom eller person. 
Särskild vikt ska läggas vid att det inte får förekomma: Reklam för tobak, reklam eller 
åsiktsannonsering som kan anses strida mot god marknadsföringssed, reklam eller 
åsiktsannonsering som är direkt eller indirekt riktad mot Västtrafik eller kollektivtrafiken i 
allmänhet, reklam för alkoholhaltiga drycker, reklam riktad till barn, reklam eller 
åsiktsannonsering som kan uppfattas som stötande, sedlighetssårande, sårande eller som väcker 
obehag och reklam som uppmuntrar till att satsa pengar i spel riktade mot den svenska 
marknaden såsom online-spel, vadhållning, odds, kasinospel samt poker. 

 Styrelsen anser att reklamen är ett nödvändigt ont i dagsläget för att hålla nere 
biljettpriserna så att fler väljer kollektivtrafiken men att reglerna kring tillåten reklam ser till att 
resenärerna inte utses för negativ exponering.  

 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen avslag till motionen i sin helhet.  
 
 
 

 

 
 



 

År 2019 togs ett beslut om vegetarisk mat på motionsmötet. Beslutet innebar att vegetarisk mat 
skulle vara norm på alla partimöten. Ett beslut som jag kunde ställa mig bakom. Men där fanns 
ett tillägg som nog inte alla förstod vad det innebar. För varje partimedlem som valde kött ska 
partidistriktet skänka 100 kronor till regnskogen. Detta kan bli stora summor om många väljer det 
alternativet. De pengarna behövs i partiarbetet. Dessutom skambelägger vi de som väljer kött. Att 
vi använder vegetarisk mat som norm har jag inget att anföra mot. Men ingen ska straffas om 
man väljer kött. 
 
Jag föreslår därför: 

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

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för den inkomna motionen. 
 Styrelsen delar motionens problembeskrivning och förslag till åtgärd. Distriktsstyrelsen vill 
betona, i likhet med motionären, att vegetarisk mat kvarstår som norm på distriktets aktiviteter 
men att de ekonomiska följderna av att välja kött tas bort.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen bifall till motionen i sin helhet. 
 
 

 
 
Frågor som berör klimat och miljö känner inga gränser. Även om effekterna av 
klimatförändringar och miljögifter må se olika ut i olika delar av världen, delar vi ändå förlusterna 
i livskvalitet och biologisk mångfald. Vi delar också ansvaret för att hitta lösningar på dessa 
problem, och vi i västvärlden inte minst genom att visa att det är möjligt att genomföra en grön 
omställning på ett rättvist sätt, med hög levnadsstandard. Om inte vi lyckas kraftigt reducera våra 
klimatuttryck och skydda miljön kan vi inte förvänta oss att fattiga länders innevånare ska kunna 
genomföra de förändringar som de behöver göra. 

I Göteborg har en bred politisk majoritet ställt sig bakom ett ambitiöst miljö- och 
klimatpolitiskt program (Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030. Det 
övergripande målet beskrivs så här: ”Målbilden för programmet är att Göteborg ska ställa om till 
en ekologiskt hållbar stad till 2030. Det innebär att Göteborg ska vara en av världens mest 

progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Våra 

barn och kommande generationer ska inte belastas med problem som vi själva kan lösa. Inte 

heller ska människor, djur och natur i andra länder behöva påverkas negativt av hur vi lever.” Mer 
konkreta mål finns formulerade som ska leda till hög biologisk mångfald, minskat klimatavtryck 
(nära noll år 2030) och hälsosam livsmiljö. För att uppfylla de ambitiösa målen kommer det att 
krävas mycket kunskap, hårt arbete, politiskt mod, dialog och information. Programmets 
genomförande förutsätter att samtliga nämnder tar hänsyn till miljö- och klimatmål i sina beslut. 



 

Fram till 2021 fanns i S-Göteborg ett miljö- och klimatutskott med uppdrag att 
arbeta med politikutveckling och nätverkande inom området. Som nybliven medlem uppskattade 
jag öppenheten och möjligheten att diskutera dessa mycket viktiga frågor med partikamrater. 
Men, av okänd anledning, och oklart när, lades utskottet ner utan vidare information eller 
motivering 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för den inkomna motionen. 
 Styrelsen delar motionens intention och idé. Motionären tar upp betydelsen av kunskap för 
att genomföra en grön omställning på ett rättvist sätt med hög levnadsstandard. Det är 
distriktsstyrelsen uppfattning att inför den omvälvning vi nu står inför behövs 
kunskapsförhöjande insatser och att människors engagemang tillvaratas varför ett återinrättande 
av ett miljö- och klimatutskott är motiverat.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen bifall till motionen i sin helhet. 
 
 

 

 
Våra S-föreningar har ofta en dålig ekonomi pga av små intäkter. Exempelvis inbringar 
medlemsavgiften endast 60 kr per år för betalande medlemmar, vilket inte är mycket pengar om 
man vill ha en levande förening. Även försäljningen av Första majmärken utgör en mycket liten 
inkomstkälla för föreningarna; föreningen får 15 kr av 40 kr per sålt märke, men om föreningen 
inte lyckas sälja sina Förstamaj-märken får föreningen själv stå för de osålda märkenas kostnad. 
 För att stimulera föreningsaktiviteter borde en förening som har idéer för olika 
arrangemang kunna söka bidrag ur en föreningsfond från Partidistriktet. Det kan gälla kostnader 
för att hyra en lokal för ett möte, en föreningsfest i samband med jubileum, annons i en tidning 
etc. De flesta S-föreningar i Göteborg har inte så bra ekonomi, och ett större arrangemang faller 
ofta på att det är för dyrt med lokalkostnader mm. Som förening vill man inte ta ut så stora 
avgifter av sina medlemmar eftersom man vill att alla skall kunna delta oavsett sin ekonomi.  
 Det går att söka medel för arrangemang genom ABF som kan stötta ekonomiskt, men för 
att få större möjligheter borde det även finnas en fond att söka pengar ur. Vid val kan Kretsarna 



 

stötta om det är en valaktivitet, men Kretsarna stöttar inte andra aktiviteter. Det finns centrala 
fonder att söka pengar ur för fackliga S-föreningar, men inte för andra S-föreningar. Det finns 
alltså ett tydligt behov av en fond där övriga föreningar kan söka medel. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att partidistriktet utreder hur föreningarna skall kunna klara av att arrangera olika 

arrangemang ekonomiskt 

2. Att partidistriktet utreder om det är möjligt att upprätta en fond som föreningarna kan 

söka medel ur för att kunna anordna olika arrangemang 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

 
Distriktsstyrelsen vill tacka för motionen som på ett bra sätt belyser föreningarnas förutsättningar 
att bedriva verksamhet. 
 Styrelsen delar motionärens vilja att ekonomiska förutsättningar inte ska förhindra våra S-
föreningar eller att goda idéer till verksamhet stoppas på grund av bokföringen. Därför har 
distriktsstyrelsen i flera år avsatt pengar i verksamhetsplanen som föreningar genom kontakt med 
partiexpeditionen kan ansöka från genom att inkomma med sina idéer. Exempel på aktiviteter 
som dessa resurser har gått till är att täcka upp för lokalkostnader eller att ta fram minnesböcker. 
Det är distriktsstyrelsens ambition att för verksamhetsplan 2023 fortsätta avsätta en summa som 
går att ansöka för god verksamhet.  
 Motionen föreslår att utreda möjligheterna för att upprätta en fond i samma syfte. 
Distriktsstyrelsen bedömer att det både är enklare, mindre administration och mer flexibelt att 
fortsätta avsätta resurser i kommande verksamhetsplaner.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår därför distriktsstyrelsen att anse motionen 
besvarad i sin helhet. 
 
 

 

 
Seniorutskottet i distriktet har en bra och populär verksamhet som engagerar många. Utskottets 
möten är välbesökta och intressanta. Det berikar partiet.  
 Men eftersom det bara är ett utskott, som efter nomineringar från föreningar, utses av 
distriktsstyrelsen finns av naturliga skäl begränsningar kring vad utskottet kan göra. Utskottet kan 
tex inte motionera till distriktets årskonferenser eller nominera personer till olika uppdrag. 
Utskottet kallas heller inte till partiets olika ordförandeträffar. De kan heller inte själva utse sin 
styrelse. Det gör ju distriktsstyrelsen. 



 

 Vi vill därför att distriktet snabbutreder om hur utskottet kan göras om till en 
grundorganisation för seniorer. Det skulle innebära att den nya föreningen då kan skriva 
motioner, nominera personer etc. I det sammanhanget behövs också klargöras hur de populära 
månadsmötena, som riktar sig till alla seniorer i partiet, tex ska finansieras framöver. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att förändra seniorutskottets organisation 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Det pågår dock redan en dialog med 
seniorutskottet hur det skall organiseras och hur dess arbete och inflytande skall formaliseras. 
Styrelsen vill därför besluta i samråd med seniorutskottet hur en framtida organisering bör se ut. 
Därmed anser styrelsen att representantskapet inte bör föregå detta arbete.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår styrelsen att anse motionen besvarad i sin helhet. 
 
 

 
 
Inför årets val har Socialdemokraterna i Göteborg haft två valstugor som har varit öppna från 
förtidsröstningen. Dessutom har alla partier i kommunfullmäktige haft ett Valbord i Östra 
Nordstan. 
 Valstugan på Hjalmar Brantingsplatsen har varit öppen varje dag sedan den 22 augusti 
mellan kl. 10.00 och 18.00 måndag till fredag och kl. 10.00-16.00 lördag och söndag förutom 
valdagen då den var öppen från kl.09.30- 19.30. 
 Över 60 partivänner har deltagit med olika pass på 2 timmar. Samtalen med väljare har varit 
omfattande. Placeringen i år har varit särskilt lyckad eftersom förtidsröstningen har varit i en lokal 
50 meter bort från valstugan. 
 De flesta samtalen har handlat om hur man kan rösta och var man kan rösta. Partivänner 
har gjort väldigt bra insatser med viktig information om valet. Det är också tydligt att många inte 
förstår vad som står på röstkortet eller inte har det kvar. I vår valstuga pratas många språk vilket 
underlättar i många fall. 
 Min slutsats är därför att partiet inför nästa val bör ha valstugor där förtidsröstningen 
pågår. Någon kan invända med att vi knackar dörr i stor omfattning i stadsdelar med lågt 
valdeltagande. Nu behöver det inte stå emot varandra, men ständig närvaro av valstugor med 
engagerade partivänner där valdeltagandet är lågt ger en större tyngd och uppmärksamhet. Vi kan 
då få längre samtal och förklara konkret hur man ska rösta och hänvisa direkt till 
förtidsröstningen. 



 

 En tydlig prioritering av valstugor där förtidsröstning sker måste därför göras inför nästa 
val. Självklara stadsdelar är Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered, 
Gårdsten och Lövgärdet samt Hjalmar Brantingsplatsen, Angered Centrum och Frölunda Torg. 
Dessa valstugor bör vara öppna 2-3 veckor. Öppettiden kommer naturligtvis variera beroende på 
hur många som kan delta och hålla valstugorna öppna. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att representantskapet ställer sig bakom motionen 

2. Att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att utforma en genomförandeplan i enlighet med 

motionens förslag inför nästa allmänna val 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

 
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att valstugor är en av många bra metoder att nå 
ut till göteborgarna under valrörelser. Valanalysgruppen ska utvärdera om metoden med 
valstugor är ändamålsenlig och effektiv för att få så många göteborgare som möjligt att rösta på 
Socialdemokraterna och vill därför invänta gruppens rapport. Distriktsstyrelsen menar att det är 
klokt att inte låsa framtida valplanering med vissa enskilda metoder redan nu. Utan istället låta 
valplaneringen grunda sig i tidigare valanalyser och planera valrörelsen utifrån den samtida 
kontexten och metoder som bedöms vara mest effektiva under rådande omständigheter. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses vara 
besvarad i sin helhet.  
 
 

 
 
Jag vill att partidistriktet skapar en grupp för utåtriktad verksamhet, syftet med den skall vara att 
hjälpa föreningarna och kretsarna. Att stödja föreningar och kretsar med utåtriktad verksamhet. 
 1930 avgick Allmänna valmansförbundet som högern hette på den tiden och högern 
återkom inte till regeringsmakten förrän 1976 förutom under kriget när dom ingick i 
samlingsregeringen. Socialdemokraterna tillträdde 1936 och behöll makten till 1976 och hade 
förändrat Sverige i grunden, när Moderaterna återkom till makten. Men jag hoppas inte 
Socialdemokraterna skall behöva vara i opposition så många år och hur skall det gå för arbetarna 
om deras parti är i opposition.  
 Vi har haft väldigt svårt att förstå SD och har trott att det räckt att inte diskutera med dom, 
vi har behandlad dom likadant som kapitalisterna behandlade arbetarrörelsen.  
Nu gäller det att deras maktinnehav inte blir lika mycket förändring av samhället och lika 
långvarigt som Socialdemokraternas. Vi måste bli bättre på att förstå dom som röstar på sd om vi 
skall få dom att rösta på Socialdemokraterna. Dom känner sig lika kränkta som arbetare gjorde på 
1930 talet. Ibland tror jag att hatet är den starkaste drivkraften, Hur mycket hatade inte arbetarna 



 

sina tidiga förtryckare som både hade nekat dom fackföreningar och rösträtt, jag tror vi behöver 
se sd i det ljuset, Nu skall inte den här motionen handla om sd utan om att vi behöver värva 
medlemmar, men jag skriver den här motionen dagen efter valet och sd har ökat ytterligare några 
procent och är det näst största partiet. 
 Varje val ser jag en fantastisk aktivitet rulla igång för att prata med medborgarna, men jag 
vill ha den aktiv året runt. Vi behöver vara ute och prata med medborgarna hela tiden för att hitta 
nya medlemmar och nya väljare. Men dom flesta medlemmar är inte trygga i den här rollen, för 
mig har tagit 30 år att förstå och acceptera att vi behöver mer utåtriktad verksamhet. Förr kom 
dom flesta medlemmarna via sitt medlemskap i facket, först blev dom medlemmar i sin fackliga 
socialdemokratiska förening och sedan blev dom ofta medlemmar även i den socialdemokratiska 
stadsdelsföreningen. Men nu behöver stadsdelsföreningarna bli mer aktiva eftersom det inte 
kommer så många medlemmar via facket. Vi behöver vara ute mer och prata med medborgarna 
och värva dom att bli medlemmar. 
 Därför vill jag ha en grupp som organisera den utåtriktade verksamheten. En grupp som 
ser till att det alltid blir utåtriktad verksamhet, en grupp som gillar att vara ute och prata. Gruppen 
skall prata med medborgarna, bjuda in till möten och värva medlemmar och synas i stadsdelen.  
Gruppen skall ha kontakt med alla föreningar så när den är i stadsdelen, vet vilka möten 
föreningen kommer ha. Gruppen skall vara en fritidsaktivitet. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att representantskapet beslutar att partidistriktet skall skapa en grupp för att stödja 

föreningar och kretsar med utåtriktad verksamhet 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

På Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts höstkongress 2020 beslutades det att 
områdeskretsarna behåller ansvaret för opinionsbildning och kommunikation med väljare inom 
kretsen samt för ledning av valaktiviteter och samordning av S-föreningarna inom kretsen. 
Enskilda S-föreningar har ansvaret att bjuda in medlemmar till möten och för att värva nya 
medlemmar via utåtriktade aktiviteter.  
 Utifrån samma utredning och enligt samma beslut fick partidistriktet ansvaret att stödja S-
föreningarna med organisations- och verksamhetsutveckling. För distriktsstyrelsen har frågan om 
att stärka behövande lokalorganisationer i utvalda delar av staden varit prioriterad. Partidistriktets 
expedition har därmed redan i uppdrag att utforma anpassat stöd till S-föreningar utifrån 
föreningars behov men utan att ta över styrningen av utåtriktade aktiviteter.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses vara 
besvarad i sin helhet. 
 
 

 
 



 

I höst är det åter dags att utse partivänner till olika arvoderade uppdrag inom kommun, region 
och på den statliga nivån. 
 Det är viktigt att säkerställa att de som utses har en grundläggande kunskap om partiets 
ideologi och om partiets strategiska val historiskt och bakgrunden till dessa.  
Vår uppfattning är att alla nya medlemmar som tar sig an ett arvoderat uppdrag ska ha genomgått 
en grundläggande medlemsutbildning. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att de medlemmar som utses till sitt första arvoderade uppdrag har genomgått en 

grundläggande medlemsutbildning. 

2. Att motionen sänds till partidistriktets valkommitté för beaktande 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för den inkomna motionen. 
 Styrelsen delar motionärens bild av vikten att genomgå grundläggande medlemsutbildning. 
Samtidigt anser styrelsen att det är viktigt att ta hänsyn till att det kan finnas individuella 
variationer av kompetens som berättigar medlemmar till uppdrag och att det krävs en flexibilitet i 
frågan. Styrelsen delar dock motionärens intention och styrelsens uppfattning är att distriktet 
behöver se över medlemmarnas möjligheter att erbjudas plats på medlemsutbildning samt 
överväga metoder för hantering och registrering av genomförd utbildning.  
 Förutsättningar för att införa medlemsutbildning som ett krav är inte möjligt nu men efter 
insatser avseende tillgång till utbildning samt inventering och möjlighet till registrering av vilka 
som gått utbildningen är det tänkbart att frågan kan aktualiseras igen. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses vara 
besvarad i sin helhet. 
 
 

 

 
Viljan att engagera sig politiskt är stark på Hisingen. Dock är det svårt att bygga en stark 
organisation när mycket tid och kraft får ägnas åt att till varje möte hitta en lokal att vara på. De 
kommunala lokalerna är inte öppna för partipolitiska föreningar och då återstår olika typer av 
andra föreningars lokaler, kyrkolokaler och lokaler enskilda medlemmar har tillgång till. Det är 
ingen nyhet att det är svårt för partidistriktets föreningar som är verksamma utanför centrala 
staden att finna lokaler för sina föreningsmöten. Det har därför motionerats om detta åtskilliga 
gånger under åren utan att något egentligen har förändrats. Detta är inte långsiktigt hållbart. 
 Antalet medlemmar i Göteborgs partidistrikt uppgick den 31 december 2011 till 4 198 
(varav 1 541 kvinnor). Vid senaste årsskiftet, 10 år senare, var medlemsantalet nere på 3 221 
(varav 1 302 kvinnor). Ser vi på medlemsantalet i de tre kretsarna på Hisingen är det även där en 



 

negativ trend med totalt 691 medlemmar, 21 % av distriktets medlemmar, vid senaste årsskiftet. 
Trots att befolkningen på Hisingen nu är uppe i över 166 000 personer, 28 % av invånarna i 
Göteborgs Stad, finns ingen partilokal för medborgarna och föreningarna på Hisingen. 
Befolkningen beräknas öka med ytterligare 27 000 personer på Hisingen till 2027. Det finns alltså 
stor potential att öka medlemskåren på det växande Hisingslandet. Detta kräver en stabil fysisk 
närvaro på ön. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att partidistriktet Göteborg åtar sig att på en lämplig plats tillhandahålla en lämplig lokal 

öppen för alla föreningar på Hisingen. 

2. Att partidistriktet Göteborg ser till att bemanna lokalen på Hisingen och ha den öppen 

för medborgare och partimedlemmar på Hisingen. 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens oro kring lokalfrågan för föreningslivet. Det är idag svårt att 
hitta ändamålsenliga lokaler både för vår organisation men också för föreningslivet i stort. 
Styrelsen menar att det behövs en kraftsamling inom vårt parti och med politiska medel säkra 
upp att föreningar i allmänhet inte begränsas av lokalfrågan. Inom organisationen behövs en 
genomlysning göras för att inventera behovet i olika delar av staden. Detta för att skapa 
förutsättningar för partiorganisationen att vara synlig och lättillgänglig över hela staden. 
 Distriktsstyrelsen delar dock inte motionärens förslag till lösningar. Styrelsen ställer sig 
frågande till varför vår organisations resurser så som tid, pengar och energi, ska användas till att 
riskera att exempelvis Moderaterna eller Sverigedemokraterna ska tryggas en föreningslokal på 
Hisingen. Styrelsen motsätter sig också att förslaget avgränsas till ett enskilt geografiskt område 
och vill istället se över S-föreningars behov av lokaler i hela staden och utifrån tidigare 
motionsbeslut verka för fler föreningslokaler över hela staden. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår därför distriktsstyrelsen att besvara attsats 1 och 
yrkar avslag på attsats 2.   
 
 

  
 
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Området omfattar bland annat frågor om makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, 
arbete och fysisk integritet. Vad betyder det för dig mig och alla andra i partiet, jag tror att det 
inte alltid betyder samma sak för alla. Jag övertygad om att för att vi skall komma vidare och 



 

utveckla vårt jämställdhetsarbete i partiet är det viktigt att lyfta frågorna till diskussion oss 
emellan. Vi kan ha föreläsningar, värderingsövningar, grupparbeten, kurser m.m. Det finns många 
sätt att utveckla jämställdhetsarbetet. Det viktiga är att vi har en gemensam syn på vad 
Jämställdhet innebär och att det handlar om attityder och attitydförändringar.   
 Regeringen har också förstärkt sitt arbete med sex jämställdpolitiska mål. Regeringen har i 
dag ett kraftfullt arbete mot våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen har ett starkt 
åtgärdsprogram, men vad kan vi på lokal nivå göra. 
 Att ha ett aktivt arbete med jämställdhet i alla skolor och förskolor är grunden för att 
motverka våld, kontroll och förtryck mot kvinnor och flickor.  
 Vi behöver även höja kunskapen hos oss själva om vad hederskultur innebär, vad händer 
med kvinnor och flickor som blir utsatta för våld och övergrepp samt hur ser de patriarkala 
strukturerna ut i vårt land. Vad kan vi göra lokalt göra för att bekämpa detta. Jag är säker på att 
om vi har ett starkt och likvärdigt jämställdhetsarbete i våra skolor, förskolor och 
fritidsverksamhet över hela staden är det ett förebyggande arbete mot våld och förtryck. Det 
finns inskrivet i läroplanen att alla skolor måste arbeta med dessa frågor men vi måste försäkra 
oss att det sker. Det finns nya delar i läroplanen från 2022 som handlar om jämställdhet, 
sexualitet, samtycke och relationer. Tyvärr tror jag att när Pedagogerna är stressade och det är 
mycket då är risken stor att jämställdhetsarbetet får stryka på foten, men jag tycker att det arbetet 
är så viktigt att vi måste se till att det sker.  Information till både pojkar och flickor att det inte är 
okej att vara en förlängd arm till sina föräldrar för att kontrollera sina systrar. Att arbeta med 
dessa frågor i skolor i de utsatta områdena där det finns risk att de patriarkala strukturerna blir 
väldigt starka och att den svenska jämställdheten kommer i skymundan. Det är också viktigt för 
våra pojkar att slippa leva i machokultur som ställer krav på pojkarna att inte visa känslor, vara 
hårda och tuffa m.m. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att partidistriktet arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna både i styrelsen och i alla 

föreningar i första hand styrelserna. 

2. Att partidistriktet inför jämställdhetsfrågorna vid alla större möten såsom 

värderingsövningar, föreläsningar. 

3. Att partidistriktet verkar för att Göteborgs stad arbetar för att införa jämställdhetsarbete i 

alla skolor och förskolor och Fritidshem. 

4. Partidistriktet arbetar för att alla medlemmar och framför allt de med politiska uppdrag 

skall stå bakom och veta vad regeringens sex jämställdhetspolitiska delmål betyder och 

innebär. 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för att lyfta en mycket angelägen fråga. 



 

 Vad gäller attsats 1, vilket styrelsen föreslår bifall till, vill styrelsen belysa att det pågår ett 
jämställdhetsarbete både i partidistriktets- och föreningsstyrelserna. De nyvalda styrelserna 
uppmanas regelbundet av expeditionen, vilket de flesta föreningar och kretsar hörsammar, att ta 
fram egna jämställdhetsplaner och agera enligt dem. Det kan dock finnas brister och låsningar 
som styrelsen misstänker kan bero på att det främst är svårt att hantera alla regler som gäller för 
våra ideellt drivna S-föreningar. Därför vill styrelsen istället växla upp jämställdhetsarbetet i 
föreningarna och anordna exempelvis föreläsningar, värderingsövningar, grupparbeten, kurser 
etc.  
 Vad gäller attsats 2, vilket styrelsen föreslår att anse besvarad, så vill motionären att 
partidistriktet i samband med alla större möten anordnar värderingsövningar och föreläsningar 
om jämställdhet. Styrelsen delar motionärens intention, men anser att detta är ett långtgående 
åtagande med risk för inlåsande effekter. Vi har olika typer av större möten där vi kommer att ha 
svårt att alltid tillmötesgå formen. Emellertid vill styrelsen så långt som möjligt behålla fokus på 
jämställdhetsarbetet, inte minst på våra större möten.  
 Vad gäller attsats 3, vilket styrelsen föreslår bifall till, vill motionären att partidistriktet 
verkar för att Göteborgs stad arbetar för att införa jämställdhetsarbete i samtliga skolformer och 
fritidshem. Partidistriktet delar motionärens uppfattning att kommunen kan på ett bättre sätt 
implementera redan existerade riktlinjer.  
 Vad gäller attsats 4, vilket styrelsen föreslår anses vara besvarad, vill motionären att 
partidistriktet arbetar för att alla medlemmar och framför allt de med politiska uppdrag skall stå 
bakom och veta vad regeringens sex jämställdhetspolitiska delmål betyder och innebär. Styrelsen 
anser inte att organisationen skall låsa sig vid regeringars föränderliga mål. Den nytillträdda 
regeringen kommer troligen att förändra jämställdhetspolitiken och till och med lägga ned viktiga 
statliga aktörer så som Jämställdhetsmyndigheten som idag är strategiskt placerad i Angered. 
Styrelsen anser dock att det är viktigt att aktivt arbeta i enlighet med partiets 
jämställdhetspolitiska mål.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla attsats 1 och 3. Vidare 
föreslår styrelsen att anse attsats 2 och 4 besvarad.  
 
 

  
 
Jag träffar oftast pensionärer som vill vara partimedlemmar i Socialdemokraterna, men dom 
påstår att ha inte riktigt råd med partiavgiften. 
 Pensionärer är en viktig grupp för oss. Tack vore dåvarande Alliansregiringen betalar dom 
en högre skatt än dom som jobbar idag. En stor grupp av pensionärer har väldigt låga pensioner 
som knappt räckte för hela månaden då. Dessa har betydligt svårare nu när inflationen och 
fördyrningar slår till i svenskafolkets vardag. 
 Partiavgiften är likvärdigt för alla utan hänsyn till deras inkomstsituation. 
För de flesta av oss kan inte vara något av vikt att engång per år betala några hundralappar, men 
för folk med små marginaler kan ha det stor betydelse. 
 
Jag föreslår därför: 



 

1. Att höstrepresentantskapet antar motionen som sin egen och vidaresänder till nästa 

partikongress. 

2. Att partikongressen beslutar att sänka medlemsavgiften för pensionärer och ger 

partistyrelsen i uppdrag att hittar det rätta avgiften för målgruppen utifrån de data och 

fakta som finns om det. 

 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

 
Distriktsstyrelsen delar motionärens problembild kring våra medlemsavgifter och hur de påverkar 
samhällsgrupper på olika sätt. Frågan om partiets medlemsavgifter beslutas på partiets nationella 
kongresser och det är upp till den framröstade delegationen från Göteborg till partikongressen att 
driva en förändrad medlemsavgift. Styrelsen föreslår att motionären skickar in denna motion igen 
till det representantskap som särskilt behandlar motioner till partikongressen så att delegationen 
från Göteborg får en tydlig linje vad gäller behandlingen av medlemsavgifter på partikongressen. 
 Med ovanstående som bakgrund föreslår därför distriktsstyrelsen att anse motionen 
besvarad i sin helhet.  
 
 

  

 
Vi värvar många medlemmar varje år, men en del av dom slutar. Anledningen kan bro på att dom 
inte får en bra, långsiktig, meningsfull kontakt av föreningen eller kan det bro på andra 
anledningar, till exempel personen känner sig utanför så slutar dem. 
 När en person värvas och blir medlem, erbjuds en utbildning av distriktet. Personen kan 
vara osäker i början. Hen kan fundera över många frågor inför ett medlemsmöte. Bla hur det 
fungerar på ett möte, hänger jag som de andra. Ska jag ställa frågor eller ej, mm. 
Det vore enormt viktig att nya medlemmar har en mentor direkt efter kontakt med föreningen 
som skapar en trygg närvaro för deras politiska vardag. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att höstrepresentantskapet beslutar om införande av mentorskap i partiets     

grundorganisationer för nya medlemmar. 

 



 

Mattias Jonsson, Dženan Čišija och Susanne Sillberg Ligander

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären som lyfter den viktiga frågan om 
medlemsvård.  
 Idag har S-föreningarna ansvaret för medlemsvård. För en fungerande förening är det krav 
att årsmötet väljer en medlemsansvarig vilket har en mycket viktig funktion i föreningen som 
förpliktigar.  
 Utöver föreningarnas mottagande av nya medlemmar bjuder partidistriktet in nya 
medlemmar till introduktionsutbildning och till många andra utbildningar och aktiviteter. På 
senare tid har också partidistriktets expedition stöttat föreningarna med att ringa upp alla nya 
medlemmar. Styrelsen anser dock inte att det är önskvärt att centralisera organisationen och 
därmed ta över ansvaret och friheten från föreningarna att själva bedriva medlemsvård. Styrelsen 
anser inte heller att det är lämpligt att ett representantskap forcerar fram mentorskap utan 
behöver utformas utifrån varje förenings behov och möjlighet. Partiets grundorganisationer har 
emellertid alltid möjlighet att lokalt besluta om mentorskap.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår styrelsen att anse motionen besvarad i sin helhet.  
 
 
 

 
 

 
 
Den senaste tiden har användningen av drönare ökat i både militärt och privat bruk, på både gott 
och ont. Detta har gjort det lättare för främmande makt att samla information om samhällsviktig 
infrastruktur, som kan användas för att skada Sverige. Svenska staten behöver bättre försvar mot 
det nya drönar-hotet och högre säkerhet för samhällsviktiga objekt. Sverige kan inte låta samhället 
fortsätta vara hotat från enheter både i Sverige och utomlands. Därför bör mer resurser allokeras 
till polis, räddningstjänst och Försvarsmakten för att skapa ett tryggare luftrum i syfte att 
förbättra samhällets beredskap mot potentiella hot mot rikets säkerhet. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att mer resurser ges till Räddningstjänsten för att utbilda drönarpiloter för att hjälpa med 

t.ex. “search and rescue” uppdrag. 



 

2. Att Staten avsätter resurser till Kustbevakningen för att utbilda drönarpiloter för 

räddningar och patrullera svenskt vatten. 

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. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

 
Distriktsstyrelsen tackar motionären som lyfter intressanta politiska i förslag som nyttjar ny 
teknik.  
 Styrelsen delar motionärens utgångspunkt att samhället i stort men också det offentliga bör 
ta till sig ny teknik och utforma nya arbetssätt eller metoder för att på ett fullgott sätt genomföra 
sina uppdrag.  
 Styrelsen, likt motionären, ser också med oro kring hur främmande makt allt oftare 
använder drönare i en mer osäker omvärld. Vi delar motionärens perspektiv gällande ökad 
resurstilldelning för att utveckla tekniken för att trygga Sveriges suveränitet och trygghet.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motionen i sin helhet. 
 
 

 
 
Vi lever i en tid där vi bestämmer om företag ska få utnyttja människors personliga data som 
produkter och potentiella vapen mot demokratin, eller om vi ska begränsa deras makt och ta 
tillbaka kontrollen över demokratin från big tech till folket. Som många av er har märkt så blir 
sociala mediers klimat mer och mer extremt samtidigt som företagen får veta mer och mer om 
oss. Detta leder till en urholkning av våran demokrati då vi inte längre kommer ha full kontroll 
över våra åsikter, på grund av big techs kontroll.  
 Big tech kommer ha makten då de kan ge oss information och desinformation som 
matchar våra personliga profiler. Profilerna gör företag som Facebook och Google genom att 
samla in våran personliga data. Men det värsta dom samlar in och delar mellan varandra är våra 
känsliga personuppgifter. Då undrar du säker vad känsliga personuppgifter är? Känsliga 
personuppgifter är enligt GDPR: Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse,medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter 
för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa och uppgifter om en fysisk 
persons sexualliv eller sexuella läggning.  
 Insamling av denna data leder till att företagen vet mer om oss än vad vi själva gör och kan 
på så sätt påverka våran åsikt. Företagen delar och säljer denna data sedan som produkter som 



 

tidigare sagt. Därför anser jag att vi i som socialdemokrater ska ta starkt avstånd från big techs 
insamlande av våra känsliga personuppgifter för våran och demokratins skull. 
 
Jag föreslår därför: 

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 

företagsförsäljning 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. 

6. Att motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som belyser ett allvarligt hot mot individers integritet på 
internet även om rubrikens liknelse inte riktigt står i paritet.  
 Styrelsen delar motionärens oro om problematiken gällande datainsamling och hantering av 
känsliga personuppgifter. Likt motionens förslag anser styrelsen att ytterligare reglering krävs vad 
gäller insamling och försäljning av uppgifter som internatbaserade, ofta internationella, bolag 
tillskansar sig. Dessa regleringar behöver komma på plats i Sverige men framförallt behövs 
internationella regler för att på riktigt åtgärda frågan.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen bifall till attsats 1-5 men föreslår 
att anse attsats 6 besvarad med uppmaning att återigen sända motionen till det representantskap 
som särskilt ska hantera motioner till partikongressen. 
 
 

 
 
På flera håll höjs nu rösterna för att fler övervakningskameror i offentliga miljöer ska användas 
som ett verktyg för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten. På senare tid har även 



 

Socialdemokraterna ställt sig positiva till att montera upp fler så kallade “trygghetskameror” på 
polisens efterfrågan.  
 Det borde inte vara förvånande att polisen kommer ropa efter så många verktyg som 
möjligt för att lösa brotten, och de har redan fått tillgång till nya tekniska hjälpmedel såsom 
hemlig avlyssning, dataavläsning och drönare. Något som ofta glöms i debatten är att majoriteten 
av de som övervakas genom mer allmän övervakning eller avlyssning inte överhuvudtaget begår 
brottsliga gärningar. Kom ihåg också att i en demokrati är möjligheten till kommunikation som 
inte avlyssnas av staten en förutsättning för ett fritt åsikts- och meningsutbyte. För varje kamera 
som sätts upp, finns det en plats färre där detta kan ske.  
 I ett samhälle där vi gång på gång väljer att kompromissa med den personliga integriteten 
för att uppnå andra mål, kommer vi sakta men säkert förlora vår demokratiska värdegrund. Och i 
en tid då polisen, likt de stora techbolagen, redan fått betydligt större möjligheter att övervaka 
och kartlägga människors liv, kanske vi istället borde fråga oss hur vi bättre kan värna integriteten 
- innan vi sätter upp fler kameror. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna i Göteborg motsätter sig ökad kameraövervakning i offentliga 

miljöer. 

2. Att en utredning tillsätts för hur integritetsskyddet kan stärkas för personer som inte 

begår brott. 

3. Att Socialdemokraterna i Göteborg bifaller motionen och antar den som sin egen. 

4. Att motionen skickas vidare till andra lämpliga instanser. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

Trygghetsfrågorna är en av de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater. Du ska känna dig 
trygg oavsett var du bor och oavsett vem du är. Vi socialdemokrater har drivit på för både 
förebyggande insatser och skärpt lagstiftning för att motverka kriminalitet och otrygghet. När det 
gäller stadsbilden kan ökad trygghet åstadkommas genom ökad samverkan mellan olika 
myndigheter, men också genom bättre belysning, ökad polisnärvaro och i vissa fall med hjälp av 
kameraövervakning. Vi ser goda exempel på detta i exempelvis kollektivtrafiken men även i 
stadsmiljön så som exempelvis Nordstan och Rymdtorget där en rad insatser har lett till ökad 
trygghet. För att bekämpa den grova gängkriminaliteten har även ökade polisiära befogenheter 
med verktyg för att kartlägga individer, som har begått grova brott, lett till framgångar, inte minst 
i vår stad. Styrelsen vill inte låsa fast vårt parti i beslut om åtgärder som inte får användas för att 
öka trygghet. Det breda trygghetsarbetet bör fortsätta för varje människas rätt till trygghet.  

 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen avslag till motionen i sin helhet.  

 
 



 

 
 
Arvodet till borgerliga vigselförrättare har varit oförändrat under mycket lång tid. Arvodet är 110 
kronor för en vigsel och 30 kr för ytterligare vigslar under samma dag. 
Vigselförrättarna delar på vigseldagarna på rådhuset. I övrigt bokar man själv sina vigslar direkt 
med paret. 
 Borgerliga vigslar ökar och tiderna på rådhuset räcker inte till. Allt fler vill ha personliga 
vigslar på olika platser i staden och utanför densamma, ofta i samband med bröllopsfesten. Detta 
innebär ett utökat förberedelsearbete, oftast behöver du träffa paret innan vigseln.  
 Att vara vigselförrättare är ett hedersuppdrag brukar anföras då arvodet har diskuterats 
bland annat i riksdagen. Därför ska ersättningen ses som en symbolisk summa och inte som en 
ersättning för utfört arbete. En något förlegad syn enligt min mening. I vissa kommuner ersätts 
vigslarna förutom länsstyrelsens arvode, med ett kommunalt arvode. T ex i Halmstad och Ale.  
 Jag anser att Göteborgs stad bör se över ersättningarna till vigselförrättare. Samt att 
riksdagsledamöterna för Göteborg påverkar, den statliga ersättningen. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att den statliga ersättningen för vigselförrättare förbättras. 

2. Att Göteborgs stad ser över möjligheterna att införa ersättning för vigselförrättare. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

 
Distriktsstyrelsen delar helt motionärens uppfattning om att arvodet är för lågt och att den 
statliga ersättningen bör förbättras. Däremot anser inte styrelsen att kommunen bör gå in för att 
väga upp för den låga statliga ambitionen. Dels för att det är just staten som ska utbetala en 
fullgod ersättning till vigselförrättare men främst för att Sverige går in i en ekonomisk orolig 
framtid som sätter press på de kommunala budgeterna. Med ett ambitiöst valmanifest med flera 
vallöften om att sätta välfärden först i kommunen anser styrelsen att dessa bör prioriteras före 
politiska satsningar där kommunen täcker upp för statliga ansvarsområden.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att bifalla attsats 1 och att avslå 
attsats 2. 
 
 



 

 
 
De senaste decennierna har vi sett hur gemensamt ägda verksamheter knoppas av, privatiseras 
och outsourcas. Det gäller där staten, regionerna och kommunerna varit ägare och drivit 
verksamheten i egen regi. 
 Varje privatisering som sker leder till minskat inflytande och mindre demokrati. Genom att 
arbeta för mer välfärd och samhällsservice i egen regi kan vi i stället öka demokratin.  
I Sverige har vi representativ demokrati. Vilket innebär ett system där medborgarna i Sverige styr 
genom val av företrädare med beslutanderätt. 
 Djupare dialog mellan företrädarna och medborgarna ger bättre förankring och större 
chans att medborgarnas önskemål blir verklighet. Ett sätt att fördjupa kopplingen mellan 
medborgarna, politiken och verksamheten är att kommuner, regioner och staten själva äger och 
kontrollerar viktig skattefinansierad verksamhet.    
 I dag ser vi exempel på huvudlös utförsäljning av viktig verksamhet för medborgarna. 
Behåller vi verksamhet som skolan, vården och omsorgen i egen regi så har samhället bättre 
kontroll över välfärden och vi vet också att våra skattepengar används till medborgarnas bästa 
och används till det som dom är avsedda för.  
 Vi ser också att samhällsviktig infrastruktur som järnväg, kollektivtrafik, post och elnät har 
privatiseras. Viktig databashantering med känslig information har outsourcats till utlandet. 
Vinstdrivna apotek, bilbesiktning och privata sjukförsäkringar har trängt undan den offentliga 
servicen. Kanske värst av allt är att vinstjakten härjar obehindrat i välfärden finansierat med våra 
skattemedel. 
 Politik innebär ansvar, men högerpolitiken har gått ut på att skjuta ifrån sig det ansvaret till 
aktiebolag som alltid sätter vinstintresset före samhällsansvar. 
Oavsett om det gäller försäljning och avreglering inom statlig, regional eller den kommunal sektor 
finns det numera många exempel och faktabaserad kunskap om vad marknadsorienteringen inom 
offentlig och skattefinansierade sektor inneburit. 
 
Jag föreslår därför: 

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. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström



 

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro kring utförsäljningen av kommunal och regional 
egendom. Hela partiet gick till val med en tydlig prioritering; Att ta tillbaka den demokratiska 
kontrollen av välfärden. Även om vi som parti har bestämt oss för denna inriktning och lovat 
svenskarna flera politiska förslag i den riktningen är det är viktigt att göra en genomlysning för att 
förstå konsekvenserna av rådande välfärdssystem. Inte minst för att prioritera vilka delar av 
välfärden som skyndsamt eller först behöver återtas i demokratisk kontroll.    
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen bifall till motionen i sin helhet. 
 
 

 

 
Att träna på gym har flera dokumenterade fördelar. Du mår bättre både invärtes och utvärtes. Du 
blir starkare, får bättre cirkulation i kroppen, hjärtat blir starkare för att nämna några fördelar. 
Det finns avsevärt mycket mer. 
 Att träna på gym innebär en social kontakt med likasinnade, en möjlighet att träffas för en 
fika, tjöta lite i samband med träning. Det är en chans till att umgås över flera generationer, vilket 
är nog så viktigt. 
 Därför är det högst olämpligt att föreslå en privatisering av de kommunala gymmen, som är 
en bra och prisvärd möjlighet till träning. Du har en möjlighet att utföra en hög kvalitativ träning 
precis som på de privata gymmen. De privata gymmen är avsevärt mycket dyrare än vad som är 
fallet med de kommunala gymmen. Alla har inte råd att träna på de privata gymmen. Detta är en 
fråga om jämlikhet samt avgörande för en ökad folkhälsa! 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna arbetar för att stoppa förslaget om privatisering av de 

kommunala gymmen. 

2. Att Socialdemokraterna intensifierar arbetet för en förbättrad folkhälsa. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för att belysa en viktig fråga för många göteborgare som 
har aktualiserats på grund av högerstyres privatiseringsiver i kommunen.  

 Idag drivs 12st gym i kommunal regi runt om i staden. Många av dessa ligger i anslutning 
till simbassänger eller friluftsområden. Högerstyret i Göteborg under den gånga mandatperioden 
har drivit frågan om en utförsäljning av de kommunala gymmen. Vi socialdemokrater har agerat 
för att stoppa detta och med anledning av valresultatet så har vi goda chanser att behålla de 



 

berörda gymmen i kommunal regi. För, precis som motionären påpekar, är detta en fråga om 
såväl folkhälsa som jämlikhet i staden. 

 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen bifall till motionen i sin helhet.  

 
 

 

 
När stadsdelsnämnderna inrättades i Göteborg 1989 innebar det en vitalisering av det politiska 
livet i staden. De politiska besluten kom närmare medborgaren, politiska företrädare blev 
igenkända i lokalsamhällena, och många frågor kunde på ett naturligt sätt diskuteras mellan 
medborgare och politiker. Det gällde inte bara de frågor som hanterades av stadsdelsnämnderna, 
utan politiska frågor i stort. 
 Av olika skäl avvecklades stadsdelsnämnderna, och politiken centraliserades åter, också i 
Göteborg. 
 Det tycks som om detta viktiga försök att skapa närdemokrati i Göteborg aldrig har 
utforskats, vilket är synd. Socialdemokraterna som drev igenom stadsdelsreformen bör också se 
till att dessa viktiga år i Göteborgs politiska liv får sin beskrivning och analys, gärna genom 
samarbete med lämplig institution vid Göteborgs universitet. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att distriktsstyrelsen får i uppdrag att undersöka vad som kan genomföras i motionens 

anda. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som lyfter frågan om lokaldemokrati i Göteborg. 

 Efter en lång utredning av stadens organisation övergick staden i årsskiftet 2020 och 2021 
från modellen med stadsdelsförvaltningar till att bilda nya fackförvaltningar. Övergången innebar 
stora organisatoriska förändringar som genomfördes med flertalet interimsstyrelser som 
hanterade uppkomna organisationsfrågor, resurstilldelningsmodeller med mera. Idag hanterar 
politiker i berörda nämndstyrelser fortsatt organisatoriska frågor kopplat till omorganiseringen 
men självfallet även verksamhetens utveckling.  

 Förändringen har präglats av många diskussioner med viktiga perspektiv om närdemokrati, 
jämlikhet, effektivitet och ett hela staden perspektiv. Den nuvarande organisationen har enbart 
existerat i knappt två år där nyuppkomna problem fortsatt hanteras. 

 Distriktsstyrelsen anser att det är för tidigt för en utvärdering men kan tänkas göras när den 
nya organisationen har fått pusselbitarna på plats och fått tid på sig att förändra de fel som 
uppstod vid omorganiseringen.  

 Mot ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen avslag till motionen i sin helhet.  

 



 

 

 
 
Är vårdnadslagen till för barnen? Ser man alltid till barnens bästa? Gör föräldrar/vårdnadshavare 
alltid det? Mitt svar är Nej.  
 En stark vårdnadslag är bra men i de fall man lyssnar mer på föräldrar än barnen, brister 
man i att se till barnens bästa. Ett exempel är om en förälder begår sexuella övergrepp kan 
föräldern fortfarande har vårdnaden. Ett annat är om ett barn har behov om medicin så kan 
föräldrar vägrar att ge barnet detta. Man utnyttjar att man är vårdnadshavare och då är det inte 
för barnens bästa. 
 Jag anser att om man begår ett grovt brott såsom våldtäkt, grov misshandel och mord ska 
man inte få behålla vårdnadsrätten. 
Även om lagen är bra, krävs det ibland att socialtjänstens utredningar blir bättre. För detta 
behöver sannolikt såväl socionomutbildningen förbättras och att yrket som socialsekreterare 
uppvärdera. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att representantskapet ställer sig bakom motionen och sänder till den socialdemokratiska 

riksdagsgruppen för beaktande. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som lyfter frågan om lagen om vård av unga.  
 Det är föräldrabalken som till stor del reglerar det motionen berör då det är föräldrabalken 
som reglerar faderskap och moderskap för barn samt reglerar omvårdnaden om barnet. Lagen 
reglerar också möjligheten att utse särskild förordnad vårdnadshavare. 
 Om en vårdnadshavare brister i sin föräldraförmåga kan en socialnämnd ansöka om LVU 
(lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga). Om en vårdnadshavare begår brott mot det 
egna barnet kan brister i föräldraförmågan vara av sådan art att socialnämnden således kan 
ansöka om LVU.  
 Distriktsstyrelsen anser att dagens utformning, förutsättningar och praktiserandet av lagen 
lever upp till lagstiftarens intentioner och bedömer inte att det som anförs i motionen är en 
ansenlig väg att slå in på.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen avslag på motionen i sin helhet. 
 
 



 

 
 
De flesta individer, som säljer narkotika, äger ofta mycket. 
 I narkotikahandels spår begås det ett flertal olika brott som många brukare måste utföra för att 
finansiera sitt missbruk. Ett vanligt brott är inbrott. De som blivit drabbade av inbrott vet hur det 
känns att komma hem till en skövlad bostad. Ofta innebär det också att man som drabbad under 
lång tid känner sig otrygg. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att vid fällande dom, för grovt narkotikabrott, i domstol ska allt de äger beslagtas av 

staten. 

2. Att det skapas en lag som möjliggör detta. 

3. Att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

Under den föregående mandatperioden har en rad straffskärpningar genomförts, bland annat för 
narkotikabrott. Vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på den gängrelaterade brottsligheten 
som ofta sammankopplas med olika former av narkotikabrott. Såväl Socialdemokraterna som 
Moderaterna har under det gångna året på nationell nivå föreslagit att den som är gängkriminell 
men saknar inkomst ska granskas särskilt. Det kan handla om fall då personen i fråga har tillgång 
till egendom som exempelvis lyxbilar, klockor och osannolika mängder kontanter. I sådana 
exceptionella fall har därmed förslag om beslagtagning av egendom varit aktuellt. Hur en sådan 
lagstiftning ska utformas behöver utredas. Däremot anser inte distriktsstyrelsen, som motionären 
föreslår, att all egendom oavsett om det härrör eller bygger på kriminell verksamhet, ska beslagtas 
automatiskt.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen avslag till motionen i sin helhet.  

 
 

 

 



 

Den svenska vapenexporten har genom åren motiverats med att den är nödvändig för Sveriges 
neutralitet och alliansfrihet – att alliansfriheten kräver ett starkt militärt försvar med egen 
produktion av krigsmateriel och att vapenexporten behövs för att det ska vara möjligt att behålla 
denna svenska produktion. 
 Samtidigt har medvetenheten ökat om att svenska vapen också bidrar till krig och 
konflikter i världen, och är en bidragande orsak till flyktingströmmarna i världen. Det tycks vara 
omöjligt att undvika att svenska vapen hamnar i diktaturer och förtryckarländer, trots att lagen 
som förbjuder svensk vapenexport (men tillåter undantag från det generella förbudet) har stärkts 
flera gånger genom åren.  
 Den svenska vapenexporten fortsätter alltså att vara en obehaglig och förtretlig verksamhet 
för en fredsälskande nation. Den störste köparen av svenska vapen är Förenade Arabemiraten. 
 När nu den svenska neutralitets- och alliansfrihetspolitiken har övergivits, genom 
medlemsansökan till Nato, så kan vi börja diskutera vad Sverige kan göra för att bidra till fred i 
världen. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att höstrepresentantskapet uttalar sitt stöd för motionen. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

I ljuset av den största säkerhetspolitiska kris som vi har sett sedan andra världskriget för vårt land 
är det naturligt att säkerhets- och försvarspolitiken får en framskjuten roll i debatten. Många 
röster i debatten har tidigare gjort gällande att det inte finns något ryskt hot mot svensk säkerhet 
för inte så särskilt länge sedan. Tyvärr har detta visat sig vara fel. Den scenförändring som vi nu 
ser gällande säkerhetspolitiken är dramatisk och det talas till och med om kärnvapenanvändning 
vid jämna mellanrum.  

 Vi socialdemokrater har i regeringsställning tagit initiativ till en skärpt lagstiftning gällande 
vilka länder som Sverige ska exportera till. Vidare valde även Löfven-regeringen att avsluta 
vapenexporten till, exempelvis, Saudiarabien vilket vi socialdemokrater också hade kongressbeslut 
på.  

 Tyvärr visar omvärldsutvecklingen på en nödvändighet av att vi satsar på ett starkare 
svenskt försvar, och dit hör även utveckling samt export av svenska vapen. Hur den svenska 
vapenexporten ska se ut framåt samt till vilka länder är en viktig diskussion. Vidare är det viktigt 
att diskutera hur vi får en fredlig lösning så snart som möjligt gällande den ryska aggressionen i 
Ukraina och hur vi minskar upptrappning samt konflikter globalt. Där kommer Sverige att ha en 
viktig roll.   

 Med ovanstående som bakgrund föreslår styrelsen att anse motionen besvarad i sin helhet.   

 
 

 
 



 

Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt har genom beslut 2019 och 2020 uppmanat till 
underskrift och ratificering av FN:s kärnvapenförbud – Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons.  
 Idag har 66 stater ratificerat detta avtal, och 86 stater har signerat. Sverige brukar höra till 
de länder som aktivast driver motstånd mot kärnvapen på alla tänkbara nivåer, men nu saknas 
vårt land bland dessa. 
 Det har sagts att en svensk underskrift var beroende på resultatet av 
granskningskonferensen av Ickespridningsavtalet, som varit uppskjuten på grund av Corona i två 
år, men genomfördes sommaren 2022. I syfte att samla kraft inför denna granskningskonferens 
togs det så kallade Stockholmsinitiativet av vår socialdemokratiska regering. Nu har vi sett att 
granskningskonferensens resulterat uteblev, konferensen blev ett fiasko, och svenska media har 
överhuvudtaget inte uppmärksammat att konferensen ägt rum. 
Partikongressen som hölls 2021 uttalade i den här frågan, efter en del kompromissande: 
Kärnvapenhotet är en fråga om liv och död. Kärnvapenmakterna måste ta gemensamt ansvar och 
göra konkreta nedrustningsåtaganden. Kärnvapennedrustning kräver tillit mellan länder med 
kärnvapen, något som tar tid att bygga upp. Samtidigt kan inte resten av världen acceptera att 
inga nya framsteg görs. Nu finns en FN-konvention om kärnvapenförbud. Som observatör till 
FN:s förbud mot kärnvapen ska Sverige bidra till att konventionen utvecklas och förtydligas. 
Målet är att Sverige ska ansluta sig. I arbetet för kärnvapennedrustning ska Sverige ha en ledande 
roll. Vi socialdemokrater vill ha ett globalt kärnvapenförbud. Det avgörande arbetet för en 
kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridningsfördraget och att öka kärnvapenmakternas 
vilja till nedrustning. Sverige ska vara drivande för inrättandet av ett FN-sekretariat som bland 
annat ska övervaka att nedrustningslöften efterlevs. Den svenska kompetensen inom 
kärnvapennedrustning ska stärkas.   
 
Jag föreslår därför: 

1. Att höstrepresentantskapet uppmanar partidistriktets företrädare och valda representanter 

att aktivt driva frågan om svensk anslutning till FN-förbudet mot kärnvapen. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt har sedan tidigare ett beslut om att stå bakom kravet 
på att Sverige ska ansluta sig till konventionen om kärnvapenförbud. Vidare har företrädare på 
såväl kommunal nivå som i riksdagen för vårt partidistrikt motionerat och uttalat denna 
ståndpunkt.  

 I en tid när kärnvapenhotet återigen är mer aktuellt än på länge är rösterna för fred och 
nedrustning viktigare än någonsin. Samtidigt utmanas den svenska säkerheten på ett sätt som vi 
inte har sett sedan andra världskriget med krig i vårt närområde, och med en rysk aggression runt 
hörnet. Tillsammans med en majoritet av demokratiska länder i vårt närområde har Sverige 
tillsammans med Finland bestämt sig för att göra en ansökan till NATO. Det finns många åsikter 
om denna anslutning, inte minst i vårt parti. Men att i ett läge när Sverige är utsatt och står inför 
denna ansökan under en begränsad tid, anser distriktsstyrelsen att det vore olämpligt att för 
närvarande och just nu driva frågor eller ta initiativ som kan störa denna process ytterligare, även 
om beslutet i vårt partidistrikt om att Sverige bör ansluta sig till FN:s konvention om förbud mot 
kärnvapen ligger fast.  

 Med ovanstående som bakgrund föreslår styrelsen att anse motionen besvarad i sin helhet.  

 



 

 

 

 
Min sons kamrat Martin 42 år blev i somras påkörd när han cyklade, han dog! Detta hände i 
Gamlestan och det var en berusad förare i lastbil som körde på honom. Idag står en vitmålad 
cykel uppställd på platsen där det hände. 
 Denna händelse gjorde att jag ställde frågan om alkolås och det visar sig att det är upp till 
åkeriägarna. Och det är alltså inte alla tunga fordon som har alkolås, vilket ju är allvarligt. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att det blir lag på att alla tunga fordon som kör på svenska vägar ska ha alkolås. 

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

alkolås. 

 

Johan Büser, Lena Landén-Olsson och Annelie Schagerström

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären som med en mycket tragisk berättelse visar på vikten av 
att öka säkerheten kring tunga fordon. 
 För oss socialdemokrater är trafiksäkerhet en mycket prioriterad fråga. Utöver nollvisionen 
för dödsolyckor i trafiken har den socialdemokratiska regeringen jobbat väldigt aktivt med få till 
stånd alkobommar i svenska hamnar. 
 Distriktsstyrelsen tycker det är av yttersta vikt att ytterligare stärka trafiksäkerheten när det 
kommer till tunga fordon och anser att alkolås bör införas på EU-nivå.  
 Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen bifall till motionen i sin helhet. 
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