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Partivänner, att diskutera, vända och vrida på politiska idéer och förslag om ur vi kan utveckla 
partiet – det är bland det viktigaste och mest givande vi gör inom vårt parti. Bland annat detta ska 
vi ägna två spännande dagar åt 20-21 november. 37 motioner har skickats in till partidistriktet. Jag 
ser fram emot bra diskussioner och kloka beslut. 
 
Men minst lika viktigt är att varje bifallsbeslut, och i vissa fall även besvarandebeslut, följs upp av 
handling. Under de senaste åren har varje motion som antagits följts upp utifrån ett 
kongressbeslut. De skickas därefter till distriktsstyrelsen som fördelar dem till politisk nivå, 
exempelvis stadshus eller riksdagsbänk. Där ges en politiker ansvar för motionen. Denne 
återkopplar sedan till motionären om hur arbetet utifrån motionen ska tas vidare, eller vad som 
redan har gjorts. Denna återkoppling har dokumenterats och sammanställts till en 
motionsuppföljningsrapport som redovisas varje höstkongress, så även denna.  
 
Jag och distriktsstyrelsen ser fram emot att träffa er alla och tillsammans vända och vrida på alla 
förslag om partidistriktets framtida politik och verksamhet. Vi ses 20-21 november! 
 
Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg 
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Att skicka sitt barn till skolan, gymnasiet eller var som helst innebär att man har 
förtroende för den enheten och även andra ställen. Men när det finns tystnadsplikt som kräver att 
ingen som jobbar där i vissa fall får berätta för föräldrar vad exakt deras barn gör och med vem 
barnet hänger. Då måste det finnas en lag som ska ge föräldrarna rätt att veta vad deras barn 
går någonstans under skoltiden eller var än barnet befinner sig och med vem barnet umgås med 
samt berätta tydligt om barnets situation i skolan/gymnasiet osv. 
 I 12:3 OSL regleras ett barns rätt till sekretess i förhållande till sina vårdnadshavare 
och huvudregeln är att sekretess till skydd för barnet ska gälla även mot vårdnadshavaren.  
Anledningen till att jag skriver denna motionen är att det har ägt rum allvarliga händelser på 
grund av tystnadsplikten. Det finns många barn som har valt fel väg i livet redan i grundskolan. 
Dessutom har föräldrarna tyvärr inte fått veta hur det har gått för deras barn i 
skolan/gymnasiet osv på grund av tystnadsplikten. Barn som skolkar och är utanför 
skolan/gymnasiet med vänner med dåligt inflytande vet inte hur de ska ändra denna dåliga vana 
om ingen förälder vet någonting om det. Kanske på grund av tystnadsplikten bryr 
skolan/gymnasiet inte sig om det som händer med barnet. Eller att de helt enkelt inte är deras 
föräldrar och att de är inte lika rädda och oroliga för barnets liv och framtid som barnets riktiga 
föräldrar. 
 Enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken har vårdnadshavaren ansvar för barnets personliga 
förhållanden och har i enlighet därmed enligt 6 kap. 11 § nämnda balk rätt och skyldighet att 
bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall i takt 
med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och 
önskemål. 
 Hur ska föräldrar uppfostra sitt eget barn på bästa sätt om det finns pusselbitar i 
barnets liv som föräldrar inte har någon aning om? Varför är vi föräldrar då om vi inte får veta 
allting om våra egna barn? När barnet inte mår bra, eller hamnar i problem osv på grund av olika 
anledningar som dåliga vänner osv. Vem ska skyllas då? Jo i första hand är det föräldrarna men 
som ju då tyvärr inte har fått den informationen om barnet som skulle behövas för att kunna 
påverka barnets framtid till det bättre.  
 Sekretesslagen för barn gentemot föräldrarna bör därför upphävas för barnets bästa 
och barnets trygghet. Detta måste ske innan barnet hamnar i en otrygg situation då det kan vara 
försent. Om det sägs att sekretess skyddar barnet från föräldrar, då är det säkert fel, för det finns 
ingen i hela världen som vill det bästa för ens barn mer än barnets föräldrar. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att regeringen avskaffar sekretesslagen för barn gentemot föräldrarna och låter 

föräldrarna veta vad deras barn gör i alla sammanhang. 
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2. Att tänka på att skydda barnet tillsammans med föräldrarna innan barnet hamnar i farliga 

situationer som förstör hennes/hans liv och framtid. 

3. Att inte låta skolan/gymnasiet osv uppmuntra barnen att hänga med vem som helst och 

göra vad barnet alltid själv vill, för att man tänker att det är barnets vilja och rättighet. Här 

måste enheten tänka logiskt istället för att anpassa sig efter barnets vilja. 

4. Att föräldrarnas rättighet gentemot barnet ska respekteras och ge föräldrar alla 

möjligheter att få veta allting om sitt eget barn i alla sammanhang. 

 

Distriktsstyrelsen anser att den lagstiftning som finns på detta område är tillfyllest såväl vad som 
gäller vårdnadshavarens ansvar för barnets personliga förhållanden och att i takt med barnets 
stigande ålder ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Detta kommer också till uttryck i 
offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och i föräldrabalken. Huvudregeln i OSL är att sekretess 
till skydd för barnet även gäller mot vårdnadshavaren om det inte avser områden inom det s.k. 
föräldraansvaret. Då gäller sekretessen endast om det finns en annan bestämmelse i OSL som 
frångår föräldraansvaret eller om barnet skulle lida betydande men om uppgiften kom ut till 
vårdnadshavaren. Det innebär att vårdnadshavaren i normalfallet har rätt att ta del av om 
uppgifter vad avser barnets hälsa eller om det förekommit incidenter i skolan.  
 Idag finns det till och med digitala system som informerar vårdnadshavaren om 
barnet inte är på lektionen. Skolan har som skyldighet att göra orosanmälan om så är fallet och då 
får vårdnadshavaren informationen när socialtjänsten kontaktar. 
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därför distriktstyrelsen avslag till attsats 1 
och 4 samt anse attsats 2-3 besvarad.  
 
 

 

 
Jag skickar in den här motionen som enskild, jag är inte ombud och kommer inte prata för 
motionen. Jag skriver den här motionen för jag hoppas någon skall påverkas och själva vilja driva 
frågan mot kränkningar av kvinnor. Jag skriver motionen efter att ha läst Svenska 
Målareförbundets kvinnliga nätverket Miras undersökning av hur många kvinnor behandlas på 
jobbet. Jag skulle helst inte vilja citera ur undersökning vad många kvinnliga målare blir utsatta 
för, men för att alla skall förstå att det är på allvar tycker jag att jag måste göra det. 
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 Många kvinnor blir utsatta för ren diskriminering av kunder och platschefer som 
rakt ut säger att de inte vill ha kvinnor på byggarbetsplatsen eller att de vill att en man skall utföra 
jobbet. Dom blir kallade för Lilla Gumman, Hjärtat eller Älsklingen och en del blir tagna på 
bröstet eller rumpan. Andra saker som kvinnliga målare fått höra. Din rumpa blir väldigt fin i 
arbetsbyxor. Synd att hon byter om så fort. En kvinnlig målare hade träningsvärk en dag och gick 
därför lite haltande en kollega frågande om hon hade glömt dildon i röven och skrattade. De 
andra fick veta att jag fick samma i lön som dem det blev många negativ synpunkter från mina 
manliga kollegor som tyckte det var helt fel. Jag var och jobbade hos en familj, hade tagit all 
kontakt och hade påbörjat jobbet, senare på dagen kom vår matrialare, som är man, med 
leverans, Då börjar kunden fråga en massa om jobbet med honom som jag redan tagit med 
kunden. Fick reda på i efterhand att hon hade blivit filmad när hon stod på alla fyra och målade 
golvsockel, filmen skickades sedan runt på företaget, kvinnan var bara praktikant vid tillfället. Min 
arbetsledare tycker inte kvinnor skall jobba på byggen, får höra att vi inte klarar det fysiskt. Som 
kvinna kommer du inte få det lätt här på företaget. Jag fick ett jobb hos en privatkund. Kommer 
dit och kunden vill ha en riktig målare. Det visade sig att efter min arbetsledare varit där så var 
det en manlig målare man ville ha för att de var minsann bättre. En kollega som bett om att få 
hjälp ansåg inte att han hade fått det när arbetsgivaren skickade en kvinnlig målare. Oftast blir 
man tagen som en på kontoret, eller att när man ringer frågar kunden. när kommer målaren, som 
man inte är målaren. En kvinnlig målare som precis börjat jobba fick snus kastat på sig av en 
förbipasserande man i ett rapphus när hon målade. Bar tunga hinkar när en från en annan 
yrkesgrupp tog tag i hennes fläta och låtsades smiska henne. Det där ser alldeles för tungt ut för 
dig. Tjejer på jobbet då har man något att titta på. På lägenhetsrenoveringen har jag med mig en 
lärling från skolan som är man. Kunden frågar gång på gång lärlingen om saker, lärlingen ber 
varje gång kunden prata med mig. 
 Vi behöver en revolution i vår behandling av våra kvinnor. Det är våra mammor, 
systrar, flickvänner och fruar det handlar om. Vill du att dom du älskar skall berätta att dom blev 
kränkta på jobbet. Kränka för att dom är kvinnor. 
Jag skulle helst se en folkrörelse för att kvinnor skall bli behandlad som din bästa kompis, 
personen som du vill skall få känna sig som en i gänget, vi behöver prata om det här , hur vi skall 
göra . 
 Kvinnor vill vara kompisar inte sexobjekt. Alla män måste ta till sig det. Alla män 
måste behandla kvinnor med den respekt som dom själva kräver att bli behandlade.  
 Blir det här motionen besvarad eller avslagen hoppas jag någon annan skriver en 
bättre motion nästa år, det här handlar om människors liv, att ingen skall bli kränkt för att 
personen har fel kön. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna skriver ett lagförslag till kvinnohatbrott 

2. Att kvinnors utsatthet skall ha ett eget politikutveckligsutskott i Göteborgs partidistrikt 

3. Att skicka ett förslag till riksdagen att förskolan och grundskolan och gymnasieskolan 
utvecklar en skolplan för att pojkar och flickor utvecklas till goda kamrater. Skolan är den 
plats där pojkar och flickor kommer att träffas och umgås i flera år 

4. Att Socialdemokraterna skapar en folkrörelse för att kvinnor skall behandlas med respekt 
och omtanke 
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Distriktsstyrelsen anser att motionären tar upp en mycket angelägen fråga om kvinnors utsatthet 
på arbetsplatser med kränkande behandling och diskriminering men anser att mycket av det som 
föreslås redan genomförs. 
 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön. Lagen 
gäller inom områdena arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst och flera andra 
samhällsområden. Förbudet är i princip lika för samtliga diskrimineringsgrunder, med några få 
undantag. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med så 
kallade aktiva åtgärder. Det innebär att de ska arbeta förebyggande och främjande för att 
motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 
I ansvaret ingår också att förebygga trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna 
och sexuella trakasserier. Regeringen har också antagit ett 40 punkts program för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor. Mot denna bakgrund anser styrelsen att det inte finns skäl att vidta 
ändringar i lagen. 
 Vad gäller förslaget om en folkrörelse anser styrelsen vara besvarad. En av våra 
sidoorganisationer har, bland många viktiga uppgifter, detta som syfte och styrelsen tänker 
självfallet på S-kvinnor. Vad gäller förslaget om ett nytt utskott anser distriktsstyrelsen att det 
befintliga jämställdhets- och mångfaldsutskottet är ett bättre forum för att driva det 
politikområdet. 
 Med detta som bakgrund yrkar därmed distriktsstyrelsen avslag på attsats 1-2 och 
att anse attsats 3-4 besvarad. 
 

 

 
Mindre än vart tionde köp sker idag med kontanter. För många betyder det att det är ett enkelt 
och smidigt sätt att sköta sina inköp. Men priset för det kontantlösa samhället betalas av alla de 
som inte har möjlighet att använda digitala betalmedel. Men även vi som har lätt för oss kan få 
och har fått problem. Vi har sett de senaste händelserna med COOP där betalningssystemet 
kraschade.  
 Nordea som fick problem i augusti där kunderna inte kunde se sin ekonomi. Andra 
tillfällen där har man stått och beställt mat men varken kortterminal eller swish har funkat och 
när man sedan erbjuder sig att betala kontant så säger dom att vi är en kontantlös restaurang. Det 
är inga isolerade fall, de blir mer och mer vanligt att betalningssystemen kollapsar. Det är många 
fler än tidigare som blir drabbade. Men det ska även vara en rättighet att själv bestämma hur man 
vill betala- kontanter, kort, swish det ska vara upp till varje enskild individ. Riksbanken uppmanar 
att kontanter är ett betalningsmedel. Programmet ”lyxfällan” använder sig av kontanter för att 
lära de som deltar om hur en ekonomi ska skötas. Det finns en pedagogik i sedlar och mynt. De 
är verkliga och man ser och känner de. Det gör man inte med en siffra på ett konto. Det är lättare 
att se hur mycket/litet pengar man har kvar när man har sedlar och mynt. Våra barn och unga 
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kommer ha svårare att lära sig att sköta sin ekonomi när det inte används riktiga pengar.  
 I Danmark och Norge finns det reglerat i lag att kontanter ska accepteras överallt i 
samhället. Vi har ingen sådan lagstiftning och det behöver vi. Men det finns fler anledningar till 
varför vi behöver agera nu! 
 Vi är väldigt sårbara där skimming och avbrott till banker och uppdateringar av 
swish sker väldigt ofta, och att äldre människor inte är lika tekniska som den yngre generationen. 
 Äldre och människor med någon form av funktionsvariation är väldigt sårbara då 
dom enligt polisen.se är den största gruppen som blir lurade med skimmning och att lämna ut 
bank-id. Av förklarliga skäl luras dom enklast i samhället, tyvärr så finns det människor som tar 
chansen till detta. 
 Bankerna betalar inte tillbaka till kunder som har blivit lurade alla gånger. Bankerna 
menar på att har man gett ut sin bank-id eller personliga kod så får man skylla sig själv, tyvärr 
återigen många äldre och sårbara som blir drabbade av förklarliga skäl. 
 Vad händer den dagen då nätverk, elektricitet ligger nere? Eller det värsta händer 
med cyberattack eller krig startar och alla har sina pengar på banken och inga kontanter hemma 
då vanan att betala med kort/swish är så inpräntad. Staten uppmanar medborgarna att ha 
kontanter hemma i fall att. Ingen ser nyttan av det då färre och färre butiker, restauranger tar 
emot kontanter. 
 Människor som av olika anledningar inte får ett bankkort, till ex hemlösa, eller 
människor som av olika anledningar har haft ekonomiska bekymmer. Dessa människor 
diskrimineras. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna jobbar för en lagändring där kontantfrihet ska vara förbjuden 
enligt lag 

2. Att Socialdemokratiska gruppen i riksdagen arbetar för en lagändring där kontantfrihet 
ska vara förbjuden enligt lag 

 

Som motionären mycket riktigt beskriver sker idag de flesta köp digitalt vilket är ett enkelt och 
smidigt sätt betalningssätt. Samtidigt har förändringen inneburit en del negativa konsekvenser där 
vissa grupper har svårigheter att använda sig av de digitala betalningsmedlen. Även risken för 
bedrägerier och sårbarheten med de nya betalningsmedlen ökar.  
 Vi anser dock att nyttan överväger och att övergången till ett samhälle med allt 
mindre kontanter måste hanteras på ett sådant sätt att kontantbetalning är möjlig utan tvingande. 
Ett lagstadgat krav är enligt styrelsen ett alltför drastiskt beslut som inte står i paritet till 
problemet. Att tvinga små näringsidkarare att ha administration för kontanthantering är inte 
enbart en börda utan också en säkerhetsrisk. Med detta som bakgrund yrkar därför 
distriktsstyrelsen avslag till motionen i sin helhet. 
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I sommar i vår stadsdel Biskopsgården blev en ung polisman brutalt nedskjuten på öppen gata av 
vad man misstänker vara en ung man på 17 år. 
 Detta är en djupt tragisk händelse för deras familjer och hela samhället.  
Det visar sig att pojkens mamma sökt hjälp av socialtjänsten och att pojken tidigare var känd hos 
polisen och att även skolan gjort oros anmälan till socialtjänsten. Men att inget hänt. Allt enligt 
tidningarna.  
 Dock stämmer denna uppgift väl överens med samtal som vi har i våra föreningar 
vid medlemsmöte.  Medlemmar har sökt kontakt med socialtjänsten, polisen och sjukvården för 
att få hjälp och stöd med barnen. Ibland har det funnit formella skäl så som att personen (barnet) 
är myndigt och måste söka hjälp själv. Detta blir komplicerat när föräldrar inte talar språket och 
det vuxna barnet är hotfullt och är skriven i lägenheten. Är vuxna barn skrivna i lägenheten kan 
inte polisen ingripa om de inte är våld inblandat.  
 Men precis som mamman till gärningsmannen berättar våra mammor att de sökt 
hjälp hos socialtjänsten för barn och ungdomar som ännu går i grundskolan och i gymnasiet men 
inte fått det stöd och hjälp de behöver 
 Detta är en stor brist hos samhället att hjälp och stöd uteblir när föräldrar/förälder 
ber om hjälp och när det så väl behövs. Många av våra mammor engagerar sig i nattvandring och 
lägger ner mycket, engagemang, arbete på att hålla sina barn borta från olämpliga sociala miljöer.  
Det är ett stort misslyckande för samhället som helhet när barn och ungdomar hamnar utanför 
samhällets ramar och i kriminalitet. 
 Riksdagen håller på med att straffskärpningar mot kriminella gäng, och vid 
rekrytering av unga personer, vi har även fått fler poliser på gator och torg.  
Men lika viktigt är det att arbeta förebyggande med barn och unga i skolan och på fritid.  
Vi menar också att det är lika viktig att familjen i sin helhet för stöd och hjälp i 
vardagssituationen.  
 Vi menar att det skall finnas i samhällets regi en kontinuerlig kontaktperson som 
hjälper och bistår familjen och som också har rätt att arbeta myndighetsövergripande.  
Vi menar att när ett barn far ila så behöver hela familjen hjälp och stöd för att uppnå ett bra 
resultat för barnet/ungdomen bästa. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Göteborgs Socialdemokratiska distriktskongressen ställer sig bakom motionen i sin 

helhet 

2. Att motionen översänds till den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för 

åtgärd enligt motionens intentioner 

 

Distriktsstyrelsen delar den verklighetsuppfattning som motionärerna målar upp. Tyvärr 

vittnar alldeles för många föräldrar om liknande problem när de söker hjälp. De står hjälplösa 
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för att de inte kan hjälpa sina barn och ingenstans att vända sig för stöd. En förlorad ungdom 

är redan en för mycket. Föräldrar har ansvar i att hjälpa sitt barn men när det inte räcker så ska 

samhället finnas där för stöd. 

 Även om distriktsstyrelsen tycker att det som framförs i motionen är klokt och 

riktigt kan inte ett ställningstagande göras då attsatsen inte summerar motionens vilja. 

Distriktsstyrelsen tycker också det är bättre om styrelsen får mandatet att skicka motionen till 

korrekt instans utefter vad attsatsen hävdar och att motionärerna själva avgör vad det är 

motionen vill ska genomföras. Därför yrkar distriktsstyrelsens att motionen är besvarad tills 

ny attsats inkommer som slår fast vilken politisk åtgärd som bör genomföras. 

 

 
 
I våras hade Dagens Nyheter artikelserie (“Barn till varje pris”) som behandlade adoption. 
Artikelserien vittnade om grava missförhållanden och en bristande rättssäkerhet inom den 
internationella adoptionsordningen. Barn tas till Sverige på rättslösa grunder, både förr och nu. 
Biologiska föräldrarna har genom påtryckningar, falska löften och inte sällan genom tvång fått 
lämna ifrån sig sina barn.  
 Adoptionsfrågan är i grunden en fråga om ekonomi och levnadsstandard. Den 
svenska inställningen har länge varit att den svenska välfärden har räckt som argument för att 
“barnets bästa” är att växa upp i en svensk familj. Därför har få adoptionsbeslut prövats i sak. 
Haagkonventionen gör att Sverige inte granskar adoptioner och godtyckliga bedömningar från 
länder varifrån barn adopteras godkänns i Sverige. Adoptionsbesluten har prövas i Sverige utan 
ett godkännande från värdlandet (icke sällan korrupta länder, ofta diktaturer) har varit tillräckligt.  
 Den svenska lagstiftningen speglar inte verkligheten. Det finns ingen möjlighet för 
Sverige att säkerställa att internationella adoptioner sker på ett rättssäkert sätt. Barnen som 
kommer hit saknar möjlighet att få sin rätt prövad i efterhand eftersom preskriptionstider utgår 
från adoptionsbeslutet tas, oftast när barnet är i ung ålder. När barnen växer upp finns ingen 
möjlighet att få beslutet rättsligt prövat. 
 Många andra länder har redan stoppat den internationella adoptionen på grund av 
bristande rättsäkerhet och korruption i länder som adopterar bort barn. Nu är det dags att Sverige 
gör samma sak. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att Sverige tillsvidare stoppar alla internationella 
adoptioner i väntan på att utredningar av det svenska adoptionssystemet genomförts. 

2. Att adopterade ska få ekonomiskt stöd för att utforska sina rötter. 

3. Att presktioptionestider på adoptionsbeslut ska tas bort och att adopterade ska kunna 
erhålla ideellt skadestånd och en offentlig ursäkt från staten. 

4. Att varje adoption ska ske genom en prövning i sak. 
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Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för att motionen belyser en väldigt viktig 
fråga. Styrelsen delar bilden av att det finns ett behov av att få klarhet i hur den internationella 
adoptionsverksamheten fungerat liksom av att få veta vilka effekter systemet fått. Dessutom 
särskilt av intresse är vilket ansvar staten och andra aktörer har haft i denna fråga. Däremot vad 
distriktsstyrelsen kan erhålla så pågår ett arbete inom Regeringskansliet för att ta fram direktiv till 
en utredning om den internationella adoptionsverksamheten. Resultatet av det arbetet bör 
avvaktas innan kongressen fastslår vidare hantering av frågan. 
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därför distriktsstyrelsen att avslå för att 
invänta kommande arbete och återkomma med åtgärder efter att nämnt arbete är genomfört. 
 
 

 

 
Sommaren 2021 sköts en ung polis till döds I ett av Göteborgs s.k. utsatta bostadsområden. 
Polisen är den yrkesgrupp och de samhällsföreträdare som har till uppdrag att skydda dig och mig 
från brott och som även har till uppgift att värna om vår Demokrati och Säkerhet. Poliser bör 
därför ha tillgång till Skyddsvästar för att på så vis säkra upp sin egen trygghet och säkerhet när 
de just tjänstgör i utsatta bostadsområden. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Alla Poliser som verkar I utsatta bostadsområden I Göteborg och i Sverige ges tillgång till 

skyddsvästar för att på så sätt kunna få förutsättningar att skydda sig själv och sitt eget liv 

och sin egen hälsa. 

 

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för denna motion och delar motionärens vilja att värna 
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om polisernas välbefinnande. Det är av yttersta vikt att polismakten får den utrustning och 

verktyg som behövs för att så långt som möjligt skydda de som skyddar oss. Dock anser 

distriktsstyrelsen motionen besvarad då samtliga poliser i yttre tjänst använder skyddsväst. 

Dessutom menar distriktsstyrelsen att det är viktig för politiken att skapa förutsättningar för 

polismyndigheten men att de själva avgör vad för typ av skydd de behöver för att genomföra 

sitt uppdrag på ett så säkert sätt som möjligt. 
 
 
 

 

 
Det fanns en tid då länder som främsta redskap valde att påverka andra länders politik genom att 
sluta handla med dom, bojkotta dom, sen kom nyliberalismen och allt skulle avpolitiseras och den 
fria handeln blev det ända. 
 Jag tycker det är dags nu att åter börja med att sluta handla med länder som för en 
politik vi inte accepterar. Vi är ett litet land och många säger ofta, att hur kan vi som är ett  litet 
land påverka. Men det var lilla Sverige som var ett av dom främsta länderna som påverka 
Sydafrika att avskaffa apartheid. 
 Det är dags att sluta handla med länder som inte ger kvinnor samma rättigheter 
som män. Där kvinnor inte har arvsrätt, där kvinnor inte kan öppna ett bankkonto, där kvinnor 
inte kan starta ett företag. Där det förekommer barnäktenskap, där flickor inte får gå i skola, där 
kvinnor inte finns representerade i regeringar och parlament, där det inte finns kvinnliga domare. 
Ska vi verkligen göra avtal och skaka hand med människor som inte ger sina egna medborgare  
samma respekt . Det finns ingen anledning att vi skall handla med länder som kränker halva sin 
befolkning och inte vill ge alla sina medborgare samma rättigheter oberoende av kön. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Sverige inte skall ha några handelsrelationer med länder där kvinnor särbehandlas och 
inte har samma rättigheter som män 

2. Att skicka motionen till riksdagen 

3. Att skicka motionen till Europa Parlamentet, för att skapa ett samarbete inom EU för att 
EU länderna skall skapa en möjlighet att påverka EU länder att inte handla med länder 
där kvinnor särbehandlas 
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Distriktsstyrelsen tackar för denna motion. Motionären lyfter en väldigt viktig fråga som 
verkligen behöver ageras i. Distriktsstyrelsen är dock tveksam om bojkott är den bästa metoden 
för att få en förändring till stånd. En bojkott av all handel med länder som särbehandlar kvinnor 
kan låta radikalt men är ett mycket långtgående krav som få negativa konsekvenser för Sverige på 
andra plan. Distriktsstyrelsen tror istället att Sverige bör inom ramen för EU och FN arbeta för 
att kvinnor inte särbehandlas och får samma rättigheter som män.               
 
 

 
 

 
Motion om kompostering av matrester i området vid kommunalt ägda hyresrätter. Motivera 
hyresgästerna att sopsortera matrester. Ekonomiska besparingar som hämtningsavgifter och 
transportkostnader leder till lägre hyra i detta kommunala bostadsområdet.  
 
Källa: Enligt Miljöbalken kapitel 15 § 20 och § 20a tar kommunfullmäktige beslut om i vilken 
ordning hushållsavfall sorteras och hämtas. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att man bygger ett mindre komposthus med eldriven kompostkvarn med belysning som 
alla hyresgäster i området har en egen nyckel till. 

2. Att man med hjälp av eldriven kompostkvarn mal ner matrester till komposterad jord 
som sedan används lokalt i detta bostadsområde. 

 

Avfallshantering är en viktig fråga för att minska klimatavtryck och resursslöseri. Redan idag 
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erbjuder vissa kommunala bostadsbolag möjligheten att kompostera matavfall samt använda 
komposten för egen odling på gårdar, vilket vi ser som positivt. Distriktsstyrelsen ser dock stora 
praktiska problem med att kräva att alla hyresgäster i kommunala bostadsbolag ska få tillgång till 
komposthus, vi ser också en överhängande risk att detta skulle kunna leda till hyreshöjningar. Det 
kan också vara problematiskt att peka ut just eldrivna kompostkvarnar då det kan finnas andra 
sätt att bättre kompostera matavfallet. Vidare kan det av hygienskäl vara olämpligt att hantera 
matavfall på detta sätt på vissa platser eller områden. 
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därför distriktsstyrelsen avslag till motionen 
i sin helhet. 

 
 
 

 

 
Ekosystem och livsmiljöer över hela världen är hotade. Skogar världen över drabbas årligen av 
bränder, vilket vi sett i såväl Sverige som Amazonas. En del av dessa skador på miljön orsakas av 
direkta och medvetna handlingar, exempelvis skövling av regnskog för att göra plats åt plantage. 
Detta leder till förödande konsekvenser för såväl natur som samhällen och situationen är akut. 
Den lagstiftning som finns idag räcker inte till för att förhindra de miljöproblem som är av 
internationellt intresse. Att kriminalisera ekocid vid ICC-domstolen i Haag är ett sätt att komma 
åt den mest omfattande miljöförstöringen. Sverige bör kräva att ekocid läggs till i Romstadgan, 
som är grunddokument till ICC, och därmed starta processen för att få internationell lagstiftning 
mot storskalig miljöförstöring på plats. 
 En föreslagen definition av ekocid av advokaten Polly Higgins är ”Allvarlig skada 
på, förstörelse eller förlust av ekosystem i ett angivet område, orsakad av mänsklig handling eller 
andra omständigheter, i sådan omfattning att fredligt åtnjutande av invånarna i det angivna 
området kommer att bli eller har blivit avsevärt förminskat.” 
 Begreppet är inte nytt, utan har diskuterats i årtionden. På senare år har röster höjts 
om att ekocid bör läggas till i Romstadgan, som är grunddokument för den internationella 
brottsmålsdomstolen i Haag (ICC). Det var ytterst nära att ekocid antogs som en del av 
Romstadgan när den skapades på 90-talet, men förslaget ströks i sista stund. Redan 1972 
förespråkade Olof Palme internationell lagstiftning mot ekocid på den första internationella 
miljökonferensen i Stockholm. “Luften vi andas ägs inte av någon – vi delar den”, sade Olof 
Palme.  
 Miljöförstöringen av jordens ekosystem är en än mer akut fråga idag, och att 
inkludera ekocid i Romstadgan skulle komma åt den storskaliga miljöförstöring som nationell 
lagstiftning inte omfattar. Vi lever i en global ekonomi med internationella aktörer och 
lagstiftningen måste komma ikapp den utvecklingen. Att skydda naturen, rätten till liv och vårt 
gemensamma samhälle är en internationell angelägenhet och för det behövs internationell 
lagstiftning. 
 För att ekocid ska läggas till som brott under Romstadgan krävs att det kvalificeras 
som ett av de mest allvarliga brotten och att dessa brott är av internationellt intresse. Allvarlig 
miljöförstörelse leder till konsekvenser för samhällets möjligheter att garantera människors rätt till 
liv och grundläggande behov. Lagstiftning om ekocid skulle alltså inte bara skydda naturen som 
sådan, utan även förhindra de konsekvenser som miljöförstörelse leder till för samhällen och 
individer. Dessa omständigheter gör att ekocid bör kvalificeras som ett brott i Romstadgan. 
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 Frågan om att införa internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring är 
akut. Det duger inte att bara prata om omställning och människors rätt till liv, staten måste ta 
initiativ till den lagstiftning som garanterar det. Om Sverige som part i Romstadgan kräver att 
ekocid ska läggas till startas en process där stadgans parter får skriva under tillägget. Vi 
socialdemokrater bör ta vårt ansvar och se till att Sverige går före och skyndsamt startar 
processen för att lägga till ekocid i Romstadgan. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för att Sverige som en part i Romstadgan kräver 

att ekocid läggs till i Romstadgan för att förhindra storskaliga brott mot naturen 

2. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för en nationell utredning om införande av 

ekocid i svensk lagstiftning 

 

Vi står mitt i ett globalt katastrofläge för klimatet. Den svenska regeringen såväl som våra 
representanter på lokal och regional nivå har drivit flertalet frågor för att få fart på omställningen. 
Här har vi ett exempel på en motion i klassisk socialdemokratisk anda. En motion som primärt 
riktar sig mot multinationella företag med syfte att ställa krav på de stora miljöbovarna istället för 
att göra frågan till en individualiserad rättvisefråga. Socialdemokratiska styrelsen i Göteborg 
bifaller motionen med motiveringen att motionärens intention om breda straff mot företag som 
på olika sätt utmanar våra klimatlagar är mer verkningsfulla än en politik som utan 
klassmedvetenhet straffar enskilda individer. 
 
 

 
 
Tillgången till förnybar el kommer inte att kunna täcka behoven när industrin i Västsverige ställer 
om till fossilfritt och när produktion av grön vätgas startar i stor skala. Detta enligt bedömningar 
från industri och länsstyrelse (dagens eko 16 aug Elkonsumtionen kan öka kraftigt - Nyheter 
(Ekot) | Sveriges Radio). Därför bör staden verka för en snabb utbyggnad av vindkraft i 
Västsverige (solel byggs och planeras redan i snabb takt i Göteborg). 
 Göteborgs utbyggnad av vindkraft har tidigare stött på stora problem, både 
tekniska och opinionsmässiga. Förutsättningarna har dock förändrats drastiskt de allra senaste 
åren. Nu ser västsvenska företag själva en risk för brist på hållbar el under kommande år och det 
är tydligt att nya arbetstillfällen kommer att bli beroende av tillgång till grön el. De allt tydligare 
tecknen på klimatförändringar: skogsbränder, översvämningar, ishavsmältning etc. gör att allt fler 
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inser att energi från olja och fossilgas måste ersättas av hållbar elenergi. EU-kommissionens 
förslag att snabbare minska utsläppsrätterna för växthusgaser för den tunga industrin kommer 
också att driva efterfrågan på grön el. Produktion av el bör ligga nära användarna eftersom 
omfattande utbyggnad av elnätet tar lång tid och är mycket kostsam. 
 Kommunen bör därför arbeta för att översiktsplanen ska identifiera lägen för ny 
vindkraft på land och till havs som motsvarar det beräknade kommande behovet.  
 Även om förståelsen ökar för att fossilfri industri och nya arbetstillfällen kräver 
mer vindkraft är det förstås viktigt att utbyggnad sker med hänsyn till olika intressen och att 
fördelar med utbyggnad kommer många tillgodo. Ett sätt att öka acceptansen för vindkraft är 
lagändring som ger boende i lägenheter samma skattereduktion för andelsägd elproduktion som 
boende i villor redan har. Detta har utretts sedan 2017 och bör snabbt kunna bli ett lagförslag. 
Det är dels en rättvisefråga, dels ett sätt att ge fler människor ett eget ekonomiskt intresse av 
vindkraftsutbyggnad.  
 Utbyggnad av hållbar elproduktion är en förutsättning för ny fossilfri industri i 
Västsverige och därmed nya arbetstillfällen 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Göteborgs kommun arbetar för att översiktsplanen ska identifiera lägen för ny 
vindkraft på land och till havs som motsvarar det beräknade kommande behovet av 
hållbar el. 

2. Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar i riksdagen för att skatteregler för andelsägd 
solel och vindel blir lika för lägenheter och villor och därmed ger incitament till många 
fler människor att investera i utbyggnad genom andelsägande 

 

Distriktsstyrelsen menar i likhet med motionären att omställningen till förnybar energi måste med 
nödvändighet innehålla stora inslag av sol- och vindenergi. Att ge tydligt kommunalt ansvar för 
utbyggnad av vindkraft och incitament för andelsägd sol- och vindkraft är två bra förslag som 
styrelser delar. Därmed yrkar distriktsstyrelsen bifall till motionen. 
 
 

 

 
Göteborg ligger i framkant med utveckling av mobilitet som tjänst (MaaS = Mobility as a 
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Service). Företag och akademi samarbetar i projekt där kommunen också medverkar. Det handlar 
om att resor ska kunna göras med en kombination av olika färdmedel; kollektivtrafik, taxi, 
bilpool, hyrbil och cykel, genom att resan samordnas via en digital plattform. 
 Men ett transportslag verkar saknas i MaaS-projekten: samåkning i privatbilar. I 
Sverige fanns 2020 c:a 2500 bilpoolsbilar, 40 000 hyrbilar och nästan 5 miljoner privatbilar. Även 
en mycket liten ökning av samåkning i privatbilar ger alltså en större effekt än en kraftig ökning 
av bildelning i bilpooler/ hyrbilar. 
 Många har inte råd med taxi eller hyrbil, även om bilarna delas, men kostnaden för 
samåkning i privatbil blir mycket låg (18,50 per mil som delas mellan de åkande) och fler kan 
alltså i praktiken få tillgång till utökad mobilitet genom ett fungerande samåkningssystem. När två 
personer samåker i stället för att köra varsin bil halveras ju utsläpp och trafikvolym och en 
omfattande samåkning ger alltså stora miljövinster för kommunen. Eftersom 
schablonersättningen per mil (18,50) endast ska täcka bilkostnader går det inte att göra vinst på 
att erbjuda samåkning och det finns alltså ingen risk för konkurrens med taxi. 
 Men försök med samåkning har gjorts i många år och ändå har omfattningen inte 
blivit stor utom lokalt i några mindre orter. De viktigaste orsakerna till det är nog att:  
 Den låga ersättningen per mil ger inget utrymme för företag att göra vinst på att 
arrangera samåkning. 
 Ideella aktörer som har startat samåkningstjänster har inte lyckats nå ut till 
tillräckligt många och inte lyckats skapa tillräckligt enkla och användarvänliga system. 
 Offentliga aktörer som städer och regioner har inte satsat målmedvetet på 
samåkning.  
 Kommunen kan spela en nyckelroll för start och uppskalning av samåkning genom 
att i samarbete med akademi och företag utveckla och driva en app där bilförare kan lägga upp 
sina resor och medåkare kan söka efter tillgängliga resor. Kommunen måste inte räkna hem vinst 
på själva samåkningsverksamheten utan kan se vinsten i form av minskad trafik och lägre utsläpp. 
Kommunen har också möjlighet att göra uthålligare satsningar än ideellt drivna rörelser. Företag 
kan göra vinst på att driva en app genom att kommunen betalar för tjänsten.  
 Naturligtvis kan inte samåkning startas under en pandemi, men när den har klingat 
av finns det många olika skäl till att möjligheterna nu är större än någonsin tidigare att starta 
samåkning i stor skala: 
 Ny teknik: 
 Allt fler har mobiltelefoner med GPS, internetuppkoppling och möjlighet att köra 
avancerade appar. 
 Internetaccess och GPS ger möjlighet att samordna resor, t.o.m. i realtid. 
 Säkerhetsappar kan använda GPS och internet för spårning, kommunikation och 
larm. 
 I flera länder finns utvecklade system för samåkning (se Mobility Insights: Vi 
kartlägger den svenska MaaS-marknaden (di.se) ) 
 Det finns åtminstone ett företag i Sverige (Freelway) som utvecklar appar för 
samåkning i privatbil.  
 En app för säkerhet håller just nu på att utvecklas i Sverige (Action For Society). 
Säkerligen finns också andra liknande lösningar.  
 Attityder: 
 De allt tydligare tecknen på klimatförändringar, särskilt under 2021, ökar 
förståelsen för att växthusgasutsläpp måste sjunka mycket och snabbt 
 Det finns stort intresse hos kommuner, företag, bostadsbolag att utveckla ny 
mobilitet 
 Allt fler människor vill själva minska sin egen klimat/ miljöpåverkan 
 Det blir mindre lockande att äga egen bil när annan mobilitet blir billig och 
tillgänglig 
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 Det börjar uppstå en medvetenhet om att vi måste ändra många av våra 
levnadsmönster för att nå ett fossilfritt samhälle  
 En intresseändring kan anas bo... 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Göteborgs kommun arbetar för att främja samåkning i privatbilar. Nystarten när 
pandemin är över är ett bra tillfälle att introducera nya resmönster. 

2. Att Göteborgs kommun i samarbete med andra aktörer tar fram en app för samåkning i 
privatbil anpassad till Göteborgs förutsättningar 

3. Att Göteborgs kommun i samarbete med andra aktörer arbetar för att integrera 
samåkning i privatbil med övriga trafikslag inom ett system för mobilitet som tjänst. 

4. Att Göteborgs kommun i samarbete med andra aktörer ska arbeta för att genomföra 
pilotprojekt för samåkning i privatbil 
 
 

Motionen tar upp en viktig aspekt av hur en omställning i samhället till klimatsmarta 
privattransporter. En fortsatt satsning på kollektivtrafiken kommer med nödvändighet att behöva 
kompletteras med olika färdmedel varav samåkning är ett exempel. Distriktsstyrelsen ser gärna att 
en sådan utveckling sker i samklang med utvecklingen av kollektivtrafiken, varför det är naturligt 
att ledartröjan i ett MaaS-projekt tas av regionen. Detta särskilt som denna typ av 
mobilitetslösningar också kommer till sin rätt i mer glesbebyggda områden där den ordinarie 
kollektivtrafiken inte kan byggas ut. 
 
 

 
 
2021 har Europa präglats av katastrofer orsakade av klimatkrisen. Översvämningar har tagit 
hundratals liv och i skrivande stund härjar bränder över hela Europa. Den senaste rapporten från 
IPCC pekar på att situationen är akut och att de närmaste åren är avgörande för att undvika 
klimatkrisens allvarligaste konsekvenser. Ingen kan längre blunda för konsekvenserna av 
klimatkrisen, som är orsakad av förbränning av fossila bränslen.  
 I Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram för 2021-2030 står “För att minska ett 
ohållbart uttag av resurser, utsläpp i form av växthusgaser och spridning av giftiga ämnen 
behöver mönstren för hur och vad som produceras och konsumeras ändras”. Klimatprogrammet 
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slår alltså fast att konsumtionen och förbränningen av fossila bränslen måste minska för att 
mildra klimatkrisens konsekvenser. I klimatprogrammet står också att “Göteborgs Stads tjänster, 
service och evenemang ska alltid vara miljö- och klimatsmarta”. Dessa uttalade ambitioner 
behöver efterlevas, och en del av stadens ansvar i frågan bör gälla de reklamplatser som staden 
tillhandahåller.  
 Att reklam påverkar konsumtionsmönster i syfte att öka eller bibehålla konsumtion 
av en viss vara är de flesta överens om. Marknadsföring av den fossila industrin är en viktig faktor 
för de intressen som vill bevara samhällets fossilberoende, och har därför en direkt koppling till 
konsumtion och förbränning av fossila bränslen.  
 I Göteborg finns reklam för fossil- och flygbolag på stadens anslagstavlor, på 
spårvagnar och andra offentliga utrymmen som staden råder över. Mitt under pågående 
klimatkris uppmanas konsumenter att köpa produkter och tjänster som ökar förbränning av 
fossila bränslen. Att fossilbolag vill se ökad konsumtion av fossila bränslen är inget konstigt, men 
att riktad reklam för detta pågår är problematiskt. Det upprätthåller i längden en ökad 
konsumtion av de bränslen som riskerar vår gemensamma framtid. Göteborg bör därför 
uppdatera riktlinjer kring reklam och förbjuda fossil reklam på de områden som staden råder 
över.  
 Generellt ska reglering av reklam utnyttjas med försiktighet för att inte gå över till 
censur. Marknadsföring är i stort sett fri men begränsningar sker på vissa områden, till exempel 
för tobak och alkohol. Med tanke på den akuta klimatkris samhället befinner sig i, och med tanke 
på de konsekvenser som konsumtion av fossila bränslen leder till, bör reklam och 
marknadsföring likt tobaks- och alkoholreklam begränsas i det offentliga utrymmet på de delar av 
stadsutrymmet som staden råder över, för att ge konsumenter en ärlig chans att minska ohållbar 
konsumtion. Det offentliga utrymmet ska inte användas för marknadsföring av det som hotar 
vårt samhälle.  
 Idén om att förbjuda fossil reklam är inte oprövad. 2020 beslutade Amsterdam som 
första land i världen att förbjuda fossil reklam i offentliga utrymmen, i linje med vad denna 
motion föreslår. Amsterdam utreder nu hur reklam som driver på konsumtion av fossila bränslen 
ska kunna förbjudas från till exempel reklampelare och busshållplatser, och vilka gränsdragningar 
lagstiftningen bör göra. Beslutet motiveras med stadens ambitioner att nå Parisavtalets mål. 
Göteborg bör införa en liknande modell, i linje med stadens uttalade klimatmål. 
 
Vi föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för en utredning i syfte att förbjuda reklam för 
fossilbaserade produkter och tjänster på stadens annonsplatser 

2. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för en nationell utredning om förbud mot 
reklam för fossilbaserade produkter och tjänster i Sverige 

 

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären som lyfter debatten om hur vi ska minska 
vår konsumtion av fossila produkter och uppskattar att motionen sätter miljöförstöringen på 
agendan. Styrelsen anser dock inte att föreslaget tillvägagångsätt är ändamålsenligt. Fler 
utredningar vänder inte utvecklingen och skapar ett hållbarare samhälle. Distriktsstyrelsen menar 
att fokus istället bör vara att ställa om hela industrin i Sverige. Med anledning av detta föreslår 
därför distriktsstyrelsen att avslå motionen i sin helhet.    
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I den utomordentliga motionen till s-kongressen 2021 ”Handlingsplan för en socialdemokratisk 
kulturagenda” från KSF Stockholm och som antagits av Stockholms arbetarkommun finns det 
många angelägna förslag som bör framhållas och vinna stöd för även i andra kretsar inom partiet. 
Dit hör bl.a. frågan om en kulturskolelag.  
 Frågan har varit föremål för utredning men inte utmynnat i något konkret förslag 
om en lag. På samma sätt som frågan om en bibliotekslag länge behandlades och vars behov 
ifrågasattes då alla kommuner ändå hade bibliotek kom man dock så småningom fram till att 
behovet av en lag övervägde de ifrågasättandena. Samma gäller frågan om kulturskola. Flertalet 
kommuner har kulturskola men variationerna är stora beträffande tillgång, kostnader, kommunala 
bidrag mm. Redan sedan kulturutredningen 1972 har barn och ungdom varit en prioriterad grupp 
för samhällets satsningar inom kultur.  
 Behovet har inte minskat, tvärtom ökat. Skillnaderna mellan dem som har tillgång 
till kultur och dem som inte har lika stor har ökat och det går att ställa frågan om den uttalade 
prioriteringen haft framgång. Ett sätt att flytta fram kultur för barn och ungdom är att stifta en 
kulturskolelag.  En kulturskolelag skulle vara ett viktigt verktyg att bryta segregation och 
ojämlikhet. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna i lagstiftande församling verkar för att införa en kulturskolelag för 

att garantera att barn och unga har tillgång till kulturskola i hela landet och på likvärdiga 

villkor. 

 
 

 

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för den inkomna motionen. 
Barns rätt till kulturutövande fastslås i FN:s barnkonvention. Kulturskolan spelar en 
betydande roll i många barns liv och på landets kulturskolor bedrivs en bred och 
mycket varierad verksamhet.  



22 

 Distriktsstyrelsen delar motionärens problembild med att barn och unga 
inte har tillgång till kulturskola på likvärdiga villkor i hela landet. Precis som 
motionären påpekar skulle en kulturskolelag kunna fungera som ett viktigt verktyg i 
arbetet med att bryta segregation och ojämlikhet bland barn och unga. 
 Distriktsstyrelsen yrkar med ovanstående som bakgrund därför bifall till 
motionen i sin helhet. 
 

 
 
Lokalt samhällsengagemang och lokal ideell kultur är viktigt för en levande stad och för att sådant 
ska kunna fortleva måste det finnas möjligheter att nå ut till allmänheten med information om 
arrangemang. Digitala kanaler som facebook, hemsidor och maillistor fungerar för de som redan 
har kommit i kontakt med verksamheten. För att nå ut till nya grupper är affischering viktigt.  
 Men det har blivit svårare att affischera i Göteborg. Det finns få allmänna 
affischeringsplatser, flera allmänna anslagstavlor har tagits bort och många butiker har dessutom 
slutat ha anslagstavlor för allmänheten.  
 Enligt Göteborgs stads hemsida gäller för stadens affischplatser att endast en 
affisch av samma typ, max A2, får sättas upp per sida på anslagstavlan och att affischer med 
reklam för restauranger, butiker och produkter inte är tillåtna. I praktiken upprätthålls inte de här 
reglerna; det är inte ovanligt att en hel affischplats är fylld av likadana affischer i stort format som 
marknadsför till exempel ett skivsläpp. (se Affischering - Företagare - Göteborgs Stad 
goteborg.se). 
 Ett billigt och enkelt sätt för staden att ta vara på och stödja lokalsamhällets kultur 
och engagemang är att ordna fler affischeringsplatser på ställen som är synliga för många och att 
se till att de regler som finns för affischplatser också följs. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att kommunen anordnar fler affischytor för allmänheten på väl synliga platser där många 
passerar. 

2. Att kommunen sätter upp skyltar vid affischytorna med gällande regler för affischering. 

3. Att kommunen upprätthåller affischeringsreglerna genom att affischer som bryter mot 
reglerna tas bort, förslagsvis genom att anordna ungdomsjobb. 

4. Att kommunen utreder möjligheten att sätta upp digitala tavlor för affischering. 
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Idén om digitala affischeringstavlor i staden är spännande och något vi tror på i 
framtiden då både den digitala tekniken utvecklas samtidigt som kostnaderna för 
digitala skärmar har gått ned under de senaste åren. Digitala affischeringstavlor kan bli 
ett effektivt, ekonomiskt samt hållbart komplement och på sikt ersätta dagens 
traditionella affischeringstavlor. Därutöver skulle de kunna förenkla markant för 
affischerare som enkelt via webben kan publicera sin digitala affisch. Det skulle också 
förenkla för Göteborgs stad som på ett enklare sätt kan moderera och styra 
affischeringen efter gällande affischeringsregler. Utifrån dessa argument ställer sig 
distriktsstyrelsen positiv till att undersöka möjligheterna till digitala affischeringstavlor 
och föreslår bifall till attsats 4.  
 Då att distriktsstyrelsen gärna ser digital affischerings i framtiden anses de 
övrigt föreslagna attsatserna vara besvarade då fysisk affischering förhoppningsvis 
inom snar framtid tillhör det förflutna. 

 Med ovanstående som bakgrund yrkar därmed distriktsstyrelsen att anse 
attsats 1-3 besvarad och föreslår att bifalla attsats 4.  

 

 

 
2011 infördes Kultursamverkansmodellen i Sverige för att, nationellt fördela statliga medel till 
kultursektorn, syftet var att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. 
Tidigare har staten fördelat stödet via Statens Kulturråd till kommuner och kulturinstitutioner. 
Samtliga län/regioner, utom Stockholm som valt att stå utanför, är med i 
kultursamverkansmodellen. 
 Fördelningsmodellen ska precis som tidigare ge befolkningen i landet möjlighet att 
ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Kultursamverkansmodellen ska 
även främja den kulturella infrastrukturen, regional mångfald samt stödja kulturskapare i att 
utveckla sitt konstnärskap. 
 Regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan med regionens kommuner 
och kulturliv, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Inom kultursektorn 
ska samverkan mellan Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen ske via 
Kultursamverkansmodellen. Med stor sannolikhet missgynnas Göteborg och dess kulturliv av att 
slussa medel från Kulturrådet via VGR. Liknande misstanke finns i Malmö Stad, där vissa anser 
att storstäder missgynnas av Kultursamverkansmodellen.  
 Ett exempel i Göteborg är museisektorn där det är stora skillnader i 
finansieringsgrad. 1999 när VGR bildades finansierade Göteborgs Stad kommunala museer i 
Göteborg med 52% och Västra Götalandsregionen 48%, 2015 såg förhållandena radikalt 
annorlunda ut, Göteborg finansierade då museisektorn till 70% medan Västra Götalandsregionen 
endast finansierar sektorn med 30%. Idag, 2021, finansierar VGR ännu mindre, uppskattningsvis 
är att nu är relationen ca 25%, eller ännu mindre. Flera kommunstyrelseordföranden under 
många år har påtalat för VGR att det är en ohållbar situation, utan några märkbara resultat.  
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Samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra Götalands Regionen vad det gäller kulturfrågor 
tenderar att bli allt mindre. Resultatet är att meningslösa möten mellan olika presidier från VGR 
och Göteborgs Stad genomförs, göteborgarna får mindre kultur för skattepengarna, mer byråkrati 
och kulturarbetare försätts i ovisshet i längre perioder än nödvändigt. 
 Idag har Göteborg en kultursektor som över lag kan anses ha en anorektisk 
organisation och är underfinansierad i förhållande till uppdraget och antalet invånare och 
prognosen för framtiden ser allt annat än ljus ut. Medborgare, kulturutövarna och politiska 
motståndare anser att det till stor del är Socialdemokraterna som är ansvariga för denna 
underfinansiering, inte Västra Götalandsregionen som är den aktör som under lång tid inte klarat 
hålla samma uppräkningstakt som Göteborg stad. Vi behöver utreda om lösningen på den här 
ohållbara situationen är att Göteborg Stad lämnar Kultursamverkansmodellen, staden behöver ha 
fakta om vilka för och nackdelar skulle ett sådant ställningstagande få för kulturen i Göteborg 
och dess invånare. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna i kulturnämnden i Göteborg utreder vilka verksamhets- och 

ekonomiska konsekvenser Göteborgs kulturliv får genom att lämna den statliga 

Kultursamverkansmodellen. 

 

Från och med 1 januari 2013 ingår samtliga regioner i Sverige, med undantag för 
Stockholm, i kultursamverkansmodellen. Bakgrunden till modellen är förutom att 
tydliggöra och harmonisera landets ansvarsfördelning mellan landsting, kommuner och 
på nationell nivå, även att föra kulturen närmare medborgarna. Distriktsstyrelsen ser 
positivt på att kulturnämnden får i uppdrag att utreda ifall Kultursamverkansmodellen 
gynnar Göteborgs stad eller ifall det vore mer gynnsamt att lämna samarbetet, i likhet 
med till exempel Stockholm. 
 
 

 

 
I dagsläget finns det tre bibliotek i staden som är svåra att besöka för medborgare med jobb som 
slutat lite senare. Älvstandensbibliotek som är det närmsta biblioteket för de boende på norra 
älvstranden, Hammarkullens bibliotek och Donsö bibliotek. Dessa bibliotek är den enda 
bibliotekeken som i dagsläget inte har öppet minst två dagar i veckan till klockan 19.00. Dessa 
bibliotek erbjuder inter heller tjänsten ”meröppet”. Detta försvårar möjligheten för arbetande 
medborgare i dessa områden / stadsdelar att låna böcker och därmed försämrar deras möjlighet 
till läsning/kultur och bildning. 
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Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna ska driva frågan att alla bibliotek i staden ska ha kvällsöppet 

minst 2 dagar i veckan till kl. 19 alternativt erbjuda ”meröppet” och att pengar avsetts till 

detta. 

 

På Regeringens hemsida kan man läsa att ”Biblioteken ska främja läsning och tillgång 
till litteratur. De ska också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla”.  
 Vi lever i ett 24/7-samhälle och att kunna besöka ett bibliotek på sin fritid 
bör vara en rättighet. ”Meröppet” är ett beprövat sätt som även skulle kunna 
appliceras på andra verksamheter i staden.  
 Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till att undersöka möjligheten att inför 
utökade öppettider på stadens bibliotek och yrkar därför bifall till motionen. 
 
 

 
 
Konst och kultur är inte grädden på moset eller en möbel man ställer in i ett färdigt rum eller ett 
särintresse. Det är ett kitt mellan människor som hjälper dem att forma det gemensamma 
samhället. Folkrörelserna med Socialdemokratin i spetsen har skapat ett samhälle där kulturen 
inte endast är till för eliten i samhället, det skall vi vara stolta över, men den kultursynen är nu 
ifrågasatt av högerkrafter. Vi behöver därför befästa och tydliggöra Socialdemokraternas position, 
ett av flera verktyg för det, är att arbeta för att Göteborg blir EU:s Kulturhuvudstad.  
Varje år utser EU två städer till kulturhuvudstäder. Det innebär att städerna får möjlighet att både 
visa upp och utveckla sitt kulturliv under ett års tid, det bör också Göteborg göra.  
 Staden utvecklas just nu fort och nu sker en kraftansträngning för att skapa ny 
infrastruktur, byggnader och bostäder för nya och gamla göteborgare. En stad är dock långt mer 
än hus, vägar och spår. Mellan husen, bredvid vägarna och mellan spåren finns samhället, 
människorna. Därför utgör kulturen en viktig del i stadsbyggnadsprocessen. För att Göteborg ska 
vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i ska kulturfrågornas olika aspekter stärkas och 
vara en självklar del av stadsutvecklingen. För att kulturen både ska kunna ta intryck från 
tillväxtprocessen och föra in energi i den, krävs en medveten strategi och process. 
 Målet är att ge Kulturen en central och mer framträdande plats i utvecklingen av 
Göteborg från nu och lång tid framåt. Ett tidigare exempel från ansträngningar som staden gjort 
är satsningar i samband med Göteborgs 300-årsjubileum 1923, det gav oss bl. a Konstmuseet, 
Botaniska Trädgården och Liseberg. Därutöver kommer ett Kulturhuvudstadsår stödja de lokala 
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kulturarbetarna samt öka tillgängligheten till kultur för invånarna i Göteborg. Erfarenheter från 
Umeå (som var Kulturhuvudstad 2014) visar att staden inte bara fick mer och tillgänglig kultur 
både på kort och längre sikt, det var även lönsamt för Umeå. 
 Ytterligare ett skäl att låta Göteborg bli EU:s Kulturhuvudstad är att det är positivt 
för besöksnäringen, det skapar jobb och befäster Göteborg som besöksdestination långt efter 
huvudstadsåret. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Ge Socialdemokraterna i kommunstyrelsen i Göteborg, i uppdrag att tillse att Göteborg 

ansöker om att bli EU:s Kulturhuvudstad så snart som möjligt. 

 

I Göteborg har vi en stark kulturtradition. Det finns en stark musiktradition, 
idrottstradition, föreningstradition och mycket mer. Flera stora världsartister har 
genom åren besökt och spelat i Göteborg. Nyligen blev Göteborg utsedd till en av 
Europas grönaste städer och kan på så sätt utgöra inspiration för andra. 
 Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att Göteborg med 
rätta skulle kunna stå värd att bli EU:s kulturhuvudstad, och tycker att 
kommunstyrelsen kan få detta uppdrag.  
 

 

 
Kulturförvaltning i Göteborg köper in offentlig konst till stadens verksamheter så som 
äldreboenden, skolor, bibliotek, arbetsplatser etc. för 800 000 kr per år. Denna konst hängs sedan 
i t ex en skolmatsal eller i en korridor på ett äldreboende och byts ut med jämna mellanrum så 
skolmatsalens tavla kanske hamnar på ett kommunalråds arbetsrum eller i personalrummet på 
socialförvaltningen i Tynnered. 
 Konsten köps in av Göteborg Konst, en enhet inom Kulturförvaltningen, som 
sedan registrerar och hänger ut konsten och byter ut den efter något år. Konsten som köps 
skapas av konstnärer verksamma i Göteborg, dvs. konstinköpen skapar jobb åt lokala konstnärer.  
Behovet av offentlig konst har ökat i o m befolkningstillväxten och kommer att fortsätta öka i 
och med att Göteborgs befolkning förväntas öka mycket de kommande åren och därför byggs nu 
nya offentliga lokaler och det kommer vi att fortsätta med för lång tid framåt (2030 förväntas vi 
vara 80 000 fler invånare i Göteborg). Det är därför hög tid att vi mångdubblar konstinköpen i 
staden. 
 Förra gången staden beslutade om att höja anslagen för konstinköp var 1997, då 
höjdes anslagen till 800 000 kr per år, sedan dess har befolkningen ökat med ca 25 % och så även 
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kommunala inrättningar t ex. kontorsrum, skolor etc. Inflationen har minskat antalet konstverk 
som staden kan köpa in för 800 000 kr med ca 27 % sedan 1997. För att hålla jämna steg med 
befolkningsutveckling och inflation borde summan för konstinköp i staden, ha långt mer än 
fördubblats sedan 1997, vilket motsvarar minst 1,6 miljoner per år. 
Genom att besluta om ökade konstinköp signalerar vi även att Socialdemokraterna satsar på 
kulturen. Att satsa på kultur är inte enbart kulturpolitik, det är också en jämlikhets och 
välfärdsfråga. Det handlar om vilka grupper i samhället som skall få tillgång till konstupplevelser. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att den Socialdemokratiska Distriktårskongressen 2021 bifaller motionen och ger 

Socialdemokraterna i Kulturnämnden i Göteborg i uppdrag att tillse att staden köper in 

konst för en väsentligt högre summa per år. 

 

Det är viktigt att det i en stad finns ett varierat och starkt kulturliv. När det gäller konst är 
exempelvis Göteborgs konsthall en välkänd arena för många. Den ligger högst upp på 
Götaplatsen. Här är alltid entrén fri med fria visningar för att möjliggöra konstutbudet för fler. 
Det är viktigt och bra.  
 Distriktsstyrelsen tycker att ett rikt kulturutbud där möjligheten att se uppskattad 
konst är viktigt. Däremot delar vi inte att-satsen som motionären föreslår, att Göteborg får i 
uppdrag att köpa in konst för en väsentligt högre summa per år. Det måste sättas i relation till 
andra övergripande behov inte minst inom kulturen och exempelvis föreningslivet.  
 Utifrån ovanstående yrkar därför distriktsstyrelsen avslag på motionen i sin helhet.  
 
 

 

 
Socialdemokraternas kultursyn utgår från att kulturarbetarna ska få en skälig ersättning för sitt 
arbete. Så är det inte fallet i Göteborg i dag. De nuvarande ersättnings- och stödnivåerna gör att 
det fria kulturlivet påverkas negativt. I förlängningen kommer det att gå ut över kulturutbudet i 
Göteborg och de fria kulturarbetarnas möjligheter att livnära sig på sin konst. 
 Den statliga utredningen Konstnär – oavsett villkor? gör en grundläggande analys 
av konstnärernas situation och konstaterar bland annat att konstnärer har oregelbundna 
inkomster som kommer från många olika håll och kan vara av olika slag, t.ex. inkomst av tjänst 
och inkomst av näringsverksamhet. De många olika inkomstkällorna har som ett resultat att det 
är mycket svårt att veta hur stor ersättningen kan bli från socialförsäkringsförmåner som är 
baserade på den sjukpenninggrundade inkomsten. 
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 Kulturarbetarna som grupp nyttjar de olika förmånerna i socialförsäkringssystemet 
i mycket lägre grad än övriga befolkningen, trots att de har en lägre inkomst. Kulturarbetarna i 
mindre grad har kollektivavtalad tjänstepension. Det betyder också att kulturarbetarna riskerar 
mycket låga pensioner. 
 Goda och hållbara villkor för kulturarbetarna är en del av Socialdemokraternas 
välfärdspolitik och förutsättning för ett rikt och mångfacetterat kulturliv av hög kvalitet. De 
generella trygghetssystemen behöver anpassas så att konstnärer och kulturarbetare får likvärdiga 
villkor som samhällets övriga yrkesgrupper. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige verkar för utökade resurser för 
det fria kulturlivet 

2. Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för nya riktlinjer med syfte att skapa ett 
enhetligt och systematiskt arbetssätt för hållbara ersättningar till konstnärer och 
kulturarbetare. 

3. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsgrupp verkar för att den ekonomiska och 
sociala tryggheten stärks för konstnärer och kulturarbetare. 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning av kulturarbetares ofta tuffa villkor att verka 
under. Dessutom kan inte kulturarbetare på samma sätt åtnjuta de förmåner i 
socialförsäkringssystemet likt andra arbetare. Vi tror att ett mer enhetligt arbetssätt för hållbara 
ersättningar gällande kulturarbetare och konstnärer skulle ge ett positivt utfall och en ökad 
trygghet för dem som väljer dessa yrken. I förlängningen kan det skapa och stimulera en starkare 
bransch med fler utövare och en breddad kultur.   
 Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg kan inte fatta beslut om vad 
den socialdemokratiska riksdagsgruppen ska driva men motionen kommer, om någon attsats 
bifalles, skickas till riksdagsgruppen inom ramen för motionsuppföljning.  
 Distriktsstyrelsen anser att attsats 1 är besvarad då för oss socialdemokrater och 
likaså våra förtroendevalda i kommunfullmäktige alltid verkar för utökade resurser till välfärden 
och därmed också kulturen.  
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därmed distriktsstyrelsen att attsats 1 är 
besvarad, att attsats 2 ska bifallas och att avslå attsats 3.   
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Repertoaren på stadsteatern håller hög kvalitet men är begränsad. Genom att till än större del 
samarbeta med exempelvis Stockholms Stadsteater/Dramaten/Riksteatern kan kulturlivet i 
Göteborg berikas och medborgarna i staden kan ta del av flera teateruppsättningar. För några år 
sedan var det tre pjäser från Dramaten som spelades på Stora teatern, det var bra uppslutning av 
publik och hög en kvalitet på produktionen. Detta arbetssätt borde återkomma och bli 
permanent. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna genom sina representanter i styrelsen för Stadsteatern ska driva 

frågan om att fler pjäser ska komma till Göteborg från andra teatrar och gästspela. Detta 

för att berika stadens kulturliv 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och kloka tankar om att vi bör få ett breddat 
pjäsutbud och därigenom även främja ett ökat samarbete mellan andra teatrar som leder till ett 
större utbud för medborgarna. Något som även delas av Socialdemokraterna i stort och våra 
företrädare i nämnder samt bolag som rör området. Distriktsstyrelsen menar att våra företrädare 
driver frågan på ett ändamålsenligt sätt och föreslår därmed att motionen bör anses vara 
besvarad.  
 

 

 
Som barn och tonåring tillbringade jag och mina kamrater en hel del tid vid en damm som låg 
nedanför muren till Lundby gamla kyrka. En riktigt trivsam plats där vi på sommaren kunde kolla 
på fåglar och näckrosor, på vintern åka skridskor eller hoppa mellan isflaken. Ibland trilla vi i men 
dammen var inte djup så förutom att vi blev blöta så gick det bra. När jag blev äldre och hälsade 
på min far som ligger på kyrkogården intill så satt jag ofta och bara vilade vid dammen. Men så en 
dag var dammen bara borta, vad hände tänkte jag. Jo, när Lundbytunneln byggdes så försvann 
vattnet och nu är det bara en sly och gräsbeväxt sänka där dammen en gång låg. Trist tycker jag 
och många med mig, att låta en damm som säkerligen funnits i över 1000 år försvinna är inte bra. 
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Egentligen helt bedrövligt och oerhört illa av staden att inte ha återställt den. Vilket hade varit 
mycket bättre än att som idag låta dammens vatten rinna ner i Lundbytunneln. Alla som någon 
gång åkt igenom denna tunnel vet att man nästan alltid får några droppar vatten på fordonet. 
Vatten som bättre gjort sin rätt i en damm. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att partikamraterna i Park och Natur skall verka för att dammen återställs. 

2. Att vårt parti vid faställande av stadens budget verkar för att pengar kommer att finns för 
återställande av dammen. 

 

Göteborg hamnar på en fjärde plats när det kommer till de grönaste städerna i världen och är 
Sveriges grönaste stad. Det är viktigt att bibehålla gröna stråk i staden och att det tas hänsyn till 
detta i framtida stadsplanering. Att peka ut tidigare befintliga platser som ska återställas kan vara 
vanskligt, även om de nostalgiska känslorna kan vara starka. Park- och naturnämnden har ett 
viktigt uppdrag med att säkerställa ett levande park- och naturliv i staden genom grönplaner och 
andra styrdokument. Göteborg ska fortsättningsvis vara en levande och grön stad.  
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därför distriktsstyrelsen avslag för motionen 
i sin helhet. 
 

 
 

 
 
I lokalvården så får vi skor av vår arbetsgivare, både skor för att ta oss emellan arbetsplatser och 
de som vi använder inomhus. Skor som får kosta x-antal kronor och endast just de som pekas ut. 
 Inom Internservice så går vi mycket, vi står även stilla i våra arbeten, vi sitter inte. 
Golven vi går på är olika, från stengolv  till mjuka mattor. Vi är ofta upplärda hur vi ergonomiskt 
ska arbeta för att spara våra kroppar. Men här kommer kruxet, skorna passar inte alla, för skorna 
är både till män och kvinnor. Vi är många som går med egna skor fast ag betalar för de ger mer 
stadga, har den där delen som stöder höga fotval t.ex. Att komma hem med skoskav/svullna 
fötter för du har ett par för olika typer av arbeten över en dag och ingen chans att byta under 
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dagen gör att även med gratis skor av ag inte hjälper ergonomin. Har du ont så drar kroppen ihop 
sig och arbeta med spänd kropp blir skadligt längre fram 
 
Jag föreslår därför: 

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

viktigt att kommunen inte köper in det billigaste som jämförelse. 

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

kostnaden för fotinlägg 

 

Se motionsutlåtande för motion 23: Arbetsskor är en del av yrkesklädseln.  
 
 

 
 
Skyddsskor är en sak, arbetsskor är en annan, båda fyller sitt syfte att främja olyckor men också 
sjukdom och kroppsligt slitage. Att inte inkludera arbetsskor i yrken som i övrigt kräver 
yrkesklädsel är förvånande.  
 Inte minst med kunskap om smitta under och efter pandemin Covid-19  
2021 kan man inte påstå att kunskap om effekterna en bra sko har inte finns eller att den inte är 
något vi borde ta på allvar.  
 Fler och fler kommuner i landet har börjat hantera frågan, men än så länge skiner 
inte Göteborgs området i samma fråga. 
 Vi menar att detta är en fråga som har direkt ekonomisk inverkan på flera av 
stadens anställda bla. inom kommunal och regional verksamhet.  
 Vi menar att detta skapar en positiv ekonomisk effekt för arbetsgivaren att 
tillgodose att sina anställda bär fotriktiga och hälsosamma skor på arbetstid då arbetsgivaren har 
arbetsmiljöansvaret och samtidigt verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 Vi ser att frågan om arbetsskor lyfts runtom i landet genom olika fackligt-politiska 
samverkansgrupper  
 Vi ser inte minst en god socialdemokratisk politik i just frågan om ”arbetsskor” 
inför stundande valår. 
 Vi tycker inte att det ska spela någon roll vart i landet man arbetar i hemtjänsten, 
idag är det stor skillnad när det gäller just yrkesklädsel och vart skor ingår. 
 
Jag föreslår därför: 
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1. Att motionen skickas till alla våra politiker inom kommun, region och riksdag och att de 

driver frågan i alla verksamheter där yrkesklädsel är ett krav: ”arbetsskor ingår i 

yrkesklädseln” 

 

Distriktsstyrelsen tackar motionärerna för att ha inkommit med motioner som skapar en bättre 
arbetsmiljö för anställda inom offentlig sektor. För att förbättra arbetsmiljön är det viktigt att 
även ta med aspekten kring arbetskläder annars kommer arbetsmiljöarbetet aldrig bli fullgod. 
Speciellt inte för yrkesgrupper som återfinns i offentlig sektor eftersom en arbetsdag utförs i 
princip konstant stående. Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att fråga behöver 
drivas på bred front. I kommunen, regionen och även verka i riksdagen för tillstå en förändring. 
Styrelsen föreslår dock att besvara attsatsen som stipulerar var motionen ska skickas då attsatsen 
föregår det arbete som bedrivs inom ramen för motionsuppföljningsarbetet. Samtidigt som 
styrelsen yrkar bifall till de attsatser som summerar den politiska viljeinriktningen och kommer se 
till att motionerna når rätt instanser för att förhoppningsvis förverkligas.  
 

  
 
Arbetstagare inom kollektivtrafiken har en viktig samhällsbärande uppgift. De utför sitt arbete i 
en tuff arbetsmiljö på ofta obekväma arbetstider.  Inte sällan förekommer hot och våld och sk 
delade turer är mer regel än undantag.  
 Dessutom lever dessa samhällets hjältar med en konstant otrygghet. Genom de 
ständiga upphandlingar av trafik som görs så tvingas arbetstagarna inom loppet av några få år att 
söka om sina jobb. Gång på gång på gång. Beroende på vilket trafikföretag som vunnit 
upphandlingen.  
 När alla måste söka om sina tjänster innebär det också att man som arbetstagare 
inte vågar vara obekväm. Att ifrågasätta arbetstider, ha hög sjukfrånvaro eller påpeka 
arbetsmiljöproblem ses inte på som något positivt och man riskerar då att inte få en ny tjänst hos 
det, vid upphandlingen, vinnande bolaget. Facklig verksamhet ses inte på med blida ögon av alla 
till exempel. Dessutom innebär varje ny upphandling att trafikbolag kan slingra sig undan tidigare 
överenskommelser med enskilda och arbetstagarorganisationerna. 
 Kraven på trafikbolagen vid upphandlingar styrs av politiska beslut i Västra 
Götalands regionen. Där går att ställa långtgående krav på personalövertagande vid upphandling 
av kollektivtrafik. Vilket andra regioner, till exempel Stockholm, har gjort. Personalövertagande 
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innebär att personalen garanterat ska få följa med sina jobb till den nya arbetsgivaren utan sämre 
villkor och även erbjuda villkor som stämmer överens med gällande kollektivavtal. 
Enligt EU:s kollektivtrafikförordning får de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställa krav på 
personalövertagande vid verksamhetsövergång men vi kan konstatera att alltför få ställer dessa 
krav.  
 
Jag föreslår därför: 

1. Att distriktsårskongressen beslutar att bifalla motionen och skicka den till ansvariga 

politiker i Västra Götalandsregionen 

2. Att ansvariga politiker driver att det i upphandlingar av kollektivtrafik ska finnas krav på 

personalövertagande 

 

Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till motionärens förslag om krav på övertagande av personal 
vid övergång av verksamhet i kollektivtrafiken, om så en anställd så önskar. Styrelsen anser att ett 
företag inte ska kunna välja ifall de ska ta över personal till det nya företaget. Detta ska självklart 
ske i förhandling med parterna på arbetsmarknaden. Det ska vara en självklarhet att Sveriges 
kommuner och regioner ska följa EU:s lagstiftning och inte kunna välja. Detta är en naturligtvis 
en självklarhet för oss Socialdemokrater. Därmed yrkar distriktsstyrelsen bifall till motionen i sin 
helhet. 
 

 
 
Folkbildningen har en djup tradition i Sverige och inom svensk arbetarrörelse. Från liberala 
bildningscirklar under 1800-talet till studiecirklar och folkhögskolans kurser inom politik och 
samhälle under 1900-talet löper en tråd av demokratisk utveckling. Industrialiseringen, bildandet 
av fackföreningar och politiska partier, och rösträttens införande är alla hörnstenar i det 
demokratiska samhällsbygget. Folkhögskolor och studieförbund har också de i hög grad bidragit 
till den demokratiska utvecklingen. 
 Efterkrigstiden var en gyllene tid för Sverige. Det var en tid då också 
folkbildningen och inte minst studiecirkeln var viktiga för arbetarrörelsen. I Göteborg var det 
bl.a. fackföreningarna inom de stora företagen som Volvo, varven och SKF som bedrev en 
välorganiserad och vittomfattande studieverksamhet tillsammans med ABF. Förutom 
samhällsstudier fanns ett stort intresse för både språk och konsthantverk. Det förtjänar också att 
nämnas att ABF tillsammans med Göteborgs stad 1947 startade Göteborgs Folkliga musikskola. 
 I samband med arbetskraftsinvandringen i mitten av 1960-talet fick många 
människor möjlighet att lära sig svenska språket genom SFI. Fackföreningarna på Volvo och SKF 
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var tillsammans med ABF Göteborg de första i Sverige att anordna studiecirklar i svenska för 
invandrare. När medbestämmandelagarna klubbades i riksdagen i början av 1970-talet var det 
genom studiecirkeln som kunskaperna om de nya lagarna förmedlades. Inför 
kärnkraftsomröstningen 1980 bedrev en stor mängd organisationer ett intensivt kampanjarbete 
såsom arbetsgivarföreningen, fackföreningar, politiska partier och tjänstemannaorganisationer för 
att nämna några exempel. Eller med Olof Palmes ord (ej ordagrant):” Hela Sverige är som en 
enda stor studiecirkel.”  
En ny tid 
 Nu är samhället i stark förändring och har varit så under de senaste decennierna. 
Globaliseringen, ny teknik och tillgången till sociala media är exempel som förändrat samhället i 
grunden. Vi har idag ett helt annat samhälle än för några decennier sedan. Privatisering av den 
offentliga sektorn är exempelvis en ny företeelse som lett till en fragmentering av tidigare kända 
samhälleliga kontaktytor. 
 Nya samhällsproblem har tillkommit. Segregation, utanförskap, kriminalitet och 
bristfälliga skolresultat är några exempel. Klassklyftorna ökar och tilltron till samhällets 
institutioner minskar när de blir alltmer frånvarande ute i många stadsdelar. Det blir mer och mer 
av ”vi” och ”dom”. 
 Studieförbunden 
 Det finns i Sverige 10 studieförbund med rätt till statsbidrag, några knutna till 
politiska partier men religiöst och politiskt obundna. Efter att några oegentligheter uppdagats på 
en del håll i landet och tveksamheter kring verksamheten i ett av förbunden rests av en del, har 
nu samhällsstödet till studieförbunden blivit en het fråga. Hela systemet ifrågasätts nu av en del 
politiska partier, och en osäkerhet även inom vårt eget parti. Följden har blivit krav på ökade och 
långtgående kontroller och på en del håll har bidragen till studieförbund uteblivit. 
Att betrakta studieförbunden med misstänksamhet undergräver hela verksamheten. Fusk ska 
självfallet beivras och verksamheten skall vara till gagn för samhälle och människor. Varje 
skattekrona ska användas till avsett ändamål. Studieförbunden är ideella organisationer med 
idéburen agenda. Verksamheten bygger på att deltagarna fritt och frivilligt deltar. Vi menar att 
ideell verksamhet vare sig det är folkbildning, idrott eller annat utgör en viktig del i civilsamhället. 
Ideell verksamhet skall inte behandlas med förmynderi och styvmoderlighet. Tvärtom, den skall 
uppmuntras och ses som en stor tillgång, över tid, i samhällsbygget. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att socialdemokraterna i Göteborg långsiktigt, uttalat och tydligt stödjer 
folkbildningstanken och studieförbunden i staden som en del i att stadens mål om jämlik 
stad kan förverkligas. 

2. Att det ekonomiska stödet skall vara generöst och inte minska till dessa organisationer 

Distriktsstyrelsen välkomnar att motionären lyfter frågan om folkbildningens viktiga roll i det 
göteborgska samhället. Partiet är inte och har aldrig varit av annan mening än att studieförbunden 
utför ett enormt arbete för att garantera alla invånare rätten till folkbildning, till att genom sitt 
eget intresse och stödet från en rörelse tillförskansa sig ny information som öppnar nya 
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möjligheter. Under det socialdemokratiskt ledda styret i Göteborg fördelades årligen dussintals 
miljoner kronor i frivilligt stöd till folkbildningen, just för att det inte går att nå det högt ställda 
målet om ett jämlikt Göteborg utan deras deltagande. Trots maktskiftet har Socialdemokraterna, 
genom agitation och förhandling, sett till att stödet fortsatt utbetalas – och dessutom räknats upp 
med inflationens och prisutvecklingens takt. Vi konstaterar därmed att stödet till folkbildningen 
är robust – nu som alltid – och väljer därför att besvara denna att-sats.  
 I fråga om framtida finansiellt stöd till folkbildningen är distriktsstyrelsen, av 
principiella skäl, inte villig att föreslå bifall. Socialdemokraterna verkar i dagsläget och ska 
fortsätta verka för att folkbildningen får ett högt, tillräckligt och ökande stöd. Detta innebär att 
motionens intention är okontroversiell. Distriktsstyrelsen menar ändå att det är ogörligt och 
olämpligt för distriktsårskongressen att på detta sätt låsa vissa budgetramar för framtiden. Risken 
finns att det, över tid, samlas ett antal budgetpåverkande motioner som i sin tur skulle 
omöjliggöra för den kommunalpolitiska representationen att framlägga ett budgetförslag, 
förhandla ekonomisk politik med andra partier eller bedriva en finanspolitik som hänger ihop. I 
svåra kriser har vi socialdemokrater alltid tagit ansvar. Det har, sällan men inte aldrig, inneburit att 
vi fått prioritera vissa goda saker över andra. Skulle landet någonsin stå inför en 90-talskris igen 
kommer alla verksamhetsområden att beröras. Att i det läget tvinga socialdemokratiska politiker 
att höja anslagen till folkbildningen, och istället avskeda undersköterskor eller stänga förskolor, 
vore att försvåra läget ytterligare.  
 Distriktsstyrelsen föreslår därför att denna att-sats avslås med hänvisning till att det 
ligger inom kommunfullmäktigegruppens mandat att sätta samman kommunala budgetförslag, 
antingen själva eller med andra partier. 
 

 
 
Inom städ finns många olika utbildningar, SRY är ett av dem, men här måste du kunna läsa och 
skriva bra på svenska. Till och med många med svenska som förstaspråk kan tycka att 
utbildningen är tung. Här behöver vi bättre utbildningsmöjlighet för alla. För utbildning även i 
städ som kanske inte ger en löneökning ger kommunen bättre/friskare lokalvårdare. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att utbildningen inom städ kan göras i lätt svenska 

2. Att utbildning inom städ stödjer de med dyslexia eller dyscalculia 
 

Distriktsstyrelsen anser att motionären belyser en väldigt viktig yrkesgrupp i sin motion, 
personalen inom lokalvården i kommunen. Men det är viktigt att kunna det svenska språket bra i 
tal och skrift när man är lokalvårdare, särskilt inom hälso-och sjukvård där en ren hygienisk miljö 
kan vara frågan om liv och död. 
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 I kommunals rapport Livräddarna 2016 konstaterar man att god svenska är viktigt 
för att kunna kommunicera med kollegor och kunna läsa instruktioner ex på rengöringsmedel. 
Kommunal kräver därför att alla lokalvårdare inom hälso- och sjukvård skall ha en adekvat 
utbildning. 
 Inom Göteborgsstads vuxenutbildning utbildar man lokalvårdare enligt SRY 
(servicebranschens yrkesnämnd) som är en part gemensam nämnd. Lokalvårdare kan då få ett 
certifikat som möjliggör att du kan söka arbete, starta eget och bli handledare inom yrket, att få 
certifikatet kräver en del språkligt. Klarar man inte certifikatet får man istället ett intyg som utgör 
en ”biljett” in i yrket. I läroplanen för vuxen utbildning framkommer det att alla som verkar inom 
utbildning skall uppmärksamma elever i behov av stöd. Rektorer har ett ansvar att se till att 
utbildningen utformas så att elever med behov av stöd får det. Detta gäller såväl i undervisningen 
som i bedömningen eller provsituationer. 
 

 
 
Inom kommunens olika typer av arbeten så är det kvinnor som dominerar. Bara inom mitt yrke 
börjar medelåldern att höjas och vi är många svettiga tanter i arbete. Att på intranätet inte hitta 
något om stöd för oss som är i klimakteriet tycker jag är så förlegat, vi kan inte tysta ner något 
som alla kvinnor på ett eller annat vis kommer att gå igenom. Här har kommunen ett stort arbete. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att alla kvinnor som behöver hjälp med nya kläder som andas, och fler byten får detta 

2. Att det bli obligatoriskt för kommunen att ge stöd genom företagshälsovården eller annat 

 

Distriktsstyrelsen välkomnar motionärens förslag. Kläder som andas är viktiga, både för kvinnliga 
välfärdsarbetare och för andra yrkesgrupper. Att välfärdsverksamheterna inte förmår förse sina 
anställda, som genom sitt arbete sett till att Sverige klarat den värsta pandemin på ett sekel, med 
någonting så basalt som kläder som transporterar fukt – eller andas, som motionen uttrycker det 
– måste anses säga någonting om läget i den offentliga sektorn idag. Det är uppenbart att resurser 
måste tillskjutas, mer personal anställas, lönerna höjas och arbetsvillkoren förbättras. Denna 
motion är ett viktigt steg på vägen. Distriktsstyrelsen yrkar därför bifall till motionen i sin helhet. 
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Skolan har en viktig roll i arbetet för att garantera barns rätt till en trygg uppväxt. Det är i skolan 
som barn befinner sig en stor del av dagen och där finns många vuxna för att se till barnets 
rättigheter. Alla skolor har skyldighet att utforma en handlingsplan mot kränkande behandling, 
som bland annat ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder skolan tar för att förebygga och 
hantera till exempel mobbning och trakasserier.  Ett annat led i arbetet för att garantera barns 
trygghet är att personal vid misstanke om att barn far illa har skyldighet att orosanmäla. Dessa 
riktlinjer och lagar är en viktig del i arbetet för upptäcka och uppmärksamma när barns rätt till en 
trygg tillvaro kränks.  
 För att arbetet för en trygg miljö i och utanför skolan ska få reell verkan krävs 
rimligtvis att all personal som arbetar nära barnen har tillräcklig kunskap om skolans arbete och 
personalens uppgift i det. I vilken utsträckning all personal på skolan får utbildning i de verktyg 
som finns för att upptäcka och uppmärksamma när barn far illa är inte självklar idag. 
Legitimerade lärare har till exempel kunskap om skyldigheten till  orosanmälan och arbetet för en 
trygg skolgång. Men all personal som arbetar nära barnen på skolan har inte lärarutbildning. 
Elevassistenter, fritidspersonal och vikarier har inte alltid pedagogisk utbildning, och riskerar 
därför i vissa fall att sakna kunskap kring skolans handlingsplaner och rutiner. Vi som dagligen 
arbetar i skolan i dessa arbetsroller vet att behovet av ökad kunskap finns.  
 För att förstå behovet av ett stärkt arbete för en trygg tillvaro för elever, både i 
skolan och i hemmet, behövs kunskap om hur situationen för eleverna ser ut. I Friends rapport 
från 2020 svarar elever på om de blivit mobbade av andra elever under det senaste året, varav 9% 
i klass 3-6 svarar ja. I samma undersökning uppger 26% i samma åldersgrupp att de upplevt 
kränkningar av andra elever, och 7% att de utsatts för sexuella trakasserier. I en studie från 2016 
fick 4700 elever i årskurs 9 svara på frågor om våld under uppväxten. Nästan 11% av eleverna 
uppgav att de utsatts för allvarlig fysisk misshandel. Enligt en annan kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck i Sveriges tre största städer, däribland Göteborg, uppges att 
nästan var sjätte elev i klass 9 lever under något typ av hedersförtryck.  
 Det är uppenbart att skolan behöver arbeta mer aktivt med dessa frågor. För att de 
handlingsplaner och strategier som skolan sätter upp ska ge resultat är en given förutsättning att 
all personal som arbetar nära barnen är väl införstådda i hur arbetet ser ut och vad den anställde 
har för roll i det. Handlingsplaner och rutiner för denna typ av frågor riskerar att bli tandlösa om 
inte alla har kunskap om dem. Från dag ett bör all personal som arbetar nära barn få utbildning i 
dessa frågor. För att garantera det bör en obligatorisk introduktionsutbildning för outbildad 
personal införas på varje skola. Den bör omfatta skolans handlingsplaner, strategi för att 
upptäcka tecken på att barn far illa, samt de rutiner och lagar som finns för att uppmärksamma 
skolan och berörda myndigheter. Det är hög tid att all skolpersonal, utbildad som outbildad, ges 
ärliga förutsättningar att arbeta för elevernas rätt till en trygg tillvaro och uppväxt. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för att det införs en skyldighet för stadens 
skolor att internutbilda personal om skolans handlingsplan mot kränkande behandling 
samt rutiner för orosanmälan 

2. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för en nationell utredning i syfte att införa en 
skyldighet för alla skolor att internutbilda personal om skolans handlingsplan mot 
kränkande behandling samt rutiner för orosanmälan 
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Motionären tar upp en väldigt viktig fråga för barns trygghet i skolan. Enligt skollagen och 
diskrimineringslagen har personalen i skolan skyldighet att anmäla kränkningar och 
diskriminering till rektor. Alla skolor skall ha en plan mot kränkning och diskriminering, den skall 
upprättas varje år och eleverna skall vara delaktiga. 
 Grundskolenämnden I Göteborg har sedan ett par år tillbaka genomfört flera 
insatser för att stärka upp arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Sedan 2020 
finns ett användarvänligt IT-system för rektors anmälan av kränkningar, den hanterar hela 
processen från anmälan till avslut av ärendet på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. Systemet ger 
rektor möjlighet att systematiskt identifiera var, hur och när kränkningen sker. Det underlättar när 
planerna för kränkning och diskriminering skall följas upp på enhetsnivå. Förvaltningen har även 
tagit fram gemensamma mallar för planerna. 
 De brister som fortfarande finns kvar i skolan handlar troligtvis om andra faktorer 
än kunskap om planer mot kränkande behandling eller kännedom om orosanmälan. Det handlar 
om för lite resurser, för hög arbetsbelastning, det som behövs är inte mer internbyråkrati eller 
utbildning, utan en stabil och robust personalorganisation med behörig personal. Det är svårt att 
upprätthålla ett systematiskt arbete mot kränkning och diskriminering där personal och ledning 
byts ut ofta och där en stor andel lärare saknar adekvat utbildning. 
 
 

 
 

 

 
I dag byggs det mer än någonsin. Problemet är att det som byggs är för dyrt för många ungdomar 
och övriga med låg betalningsförmåga. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att det Socialdemokratiska arbetarpartiet utformar ett nytt bostadspolitiskt program som 

ger riktlinjer för utformandet av en bostadspolitik där man bla. ser över hur kostnaden 

för nya hyresrätter bättre ska kunna matchas med hushållens betalningsförmåga 
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Distriktsstyrelsen tackar motionären för den inkomna motionen. 

 Motionen lyfter en väldigt viktig poäng om dagens bostadspolitik.  

Bostadspolitiken behöver fokusera på de som till exempel har det svårt ekonomiskt, studerar, 

eller unga som vill flytta till sin första bostad. Det är alldeles för många i Sverige som helt 

enkelt inte har råd att bo. Denna motion är ett steg på vägen för att göra samhället mer 

jämlikt. Därmed yrkar distriktsstyrelsen bifall till motionen i sin helhet. 
 

 
 
Sedan 1 januari 2013 har Göteborgs stad betalstationer vid strategiskt utvalda platser och de flesta 
bilister erlägger således en trängselskatt. Syftet med trängselskatt är/var bland annat att minska 
trängsel, förbättra miljö/förbättrad luftkvalitet och delfinansiera det Västsvenska paketet. 
 Ett av många medel för att stärka och förbättra infrastrukturen i och runt 
Göteborg, alltså bra för väldigt många och en stabil inkomstkälla för de satsningar som görs och 
bör göras. Som det ser ut nu är dock inte alla med och betalar denna satsning utan kan köra bil 
avgiftsfritt hela vägen in till Frölunda Torg, alltså Säröleden (väg 158 ). Alltså en krattad manege 
för en redan socialt och ekonomiskt väletablerad del av staden. 
 En kraftigt trafikerad väg dessutom med långa köer. Under 2020-2021 har ett 
vägprojekt pågått vars syfte varit att öka framkomligheten för kollektivtrafik. Trots denna 
satsning körs de flesta bilar utan samåkning, alltså oftast bara en i bilen. 
 Utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv där alla som kan bidra skall bidra skickar 
detta givetvis helt fel signaler. En ren klassfråga där övriga i staden bekostar en gräddfil för en 
socioekonomiskt stark stadsdel. 
 En skattefinansierad satsning skall betalas av alla, för en jämlik stad för alla! 
Vi kan inte som stad underlätta för en del av stadens medborgare att åtnjuta stadens erbjudanden 
medans andra delar av staden bekostar deras resande, slitage på vägar, belastning av miljö osv. 
 Jag föreslår därför att en betalstation placeras utmed Säröleden innan ankomst till 
Frölunda Torg. Detta skulle kunna bidra till utökad kollektivtrafikresande, öka möjligheter till 
samåkning, minska utsläpp och visa på att staden Göteborg är en jämlik stad. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att en betalstation placeras utmed Säröleden innan ankomst till Frölunda Torg. 

2. Att Göteborgs socialdemokratiska riksdagsbänk tar med sig förslaget till riksdagen 
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Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av att allt för många personer idag är bilburna och att 
fler i första hand behöver åka kollektivt och i andra hand samåka i större utsträckning än idag. Vi 
vet också att de med högst inkomster också står för störst klimatpåverkan. Vi ser dock att beslut 
om förändringar av trängselskattesystemet inte bör fattas utan en djupgående analys av vilka 
förändrade resmönster det skulle innebära. Trafiksystemet är mycket komplext och enskilda 
förändringar kan få oanade konsekvenser. Exempelvis kan det innebära att man riskerar att i 
förlängningen öka både bilåkandet och köbildning vilket skulle vara negativt ur klimathänseende. 
Distriktsstyrelsen vill också ta tillfället i akt att framföra att principen bör vara att stora 
infrastruktursatsningar ska finansieras av statliga medel.  
 

 

 
 
Tillgången till samlingslokaler för folkrörelsernas agitationsmöten, bildningsverksamhet och 
social samvaro har haft stor betydelse för svensk arbetarrörelse. 
 Idag ifrågasätts behovet av samlingslokaler allt mer, främst av ekonomiska skäl av 
fastighetsägare och av kommunen. Vilket resulterat allt fler samlingslokaler och, föreningslokaler 
har försvunnit. Att hyra lokal för familjefester, föreningsmöte eller bara för att umgås är i dag 
väldigt svårt och dyrt. Framväxten av våra samlingslokaler, Folkets Hus, var för att samtala 
informera, agitera och för föreläsningar. I dag går mycket av detta att göra nätet. Men det kan 
aldrig ersätta det personliga mötet mellan människor. Detta har inte minst pandemin visat på. Att 
det personliga mötet är viktigt.  
 Mötet mellan människor, samtal mellan människor är ett viktigt inslag för att 
bevara ett öppet och demokratiskt samhälle. Generationer behöver mötas för gemensamma 
aktiviteter. I dag när samhället hårdnat, rasismen och våldet ökar är det än viktigare att vi har 
samlingspunkter och mötespunkter där vi kan mötas för samtal gemensamma aktiviteter . 
I Biskopsgården vår stadsdel finns dag inga samlingslokaler där vi föreningar kan hålla mötet för 
skäliga kostnader. Det är också en av orsakerna till att det är svårt att utveckla vår 
föreningsverksamhet. 
 En samlingslokal ska vara en plats som är öppen för alla, såväl för det politiska 
samtalet som för kultur och alla andra former av barn- och ungdomsverksamhet. Vidare ska den 
vara öppen för alla typer av demokratiska organisationer. På samma sätt finns barnomsorg, 
bibliotek eller fritidsanläggningar som är till för alla som kan  nyttjas efter behov. När en 
samlingslokal byggs så skapas en möjlighet för möten mellan människor. 
 Behovet av samlingslokaler är stort. Därför är det angeläget att man ser över 
behovet av ny-, om- och tillbyggnad av samlingslokaler. Befintliga lokaler måste anpassas till 
dagens standard i fråga om miljö och teknik och de måste vara möjliga att användas av människor 
med funktionshinder. Föreningsdrivna samlingslokaler kan vara en del av lösningen. 
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Vi socialdemokrater i Biskopsgården vill utveckla föreningsverksamheten i stadsdelen för att 
skapa bättre möjligheter för integration och gemenskapen för ökad trygghet i stadsdelen. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att ett kultur/föreningshus snarast kommer till stånd i vår stadsdel Biskopsgården 

2. Att hyran sätt så att föreningslivet har råd att betala hyran 

3. Att distriktskongress ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

4. att motionen översänds till vår socialdemokratiska fullmäktiggrupp för åtgärd i motionens 

anda. 

 

Distriktsstyrelsen vill tacka fören  motionen som belyser en viktig fråga för ett fungerande 
föreningsliv i Göteborg. Styrelsen delar motionärernas syn på vikten av tillgängliga 
samlingslokaler med låg hyra för att bidra till ökad integration och gemenskap. Ett starkt lokalt 
föreningsliv motverkar segregation, isolering och otrygghet; det stärker tilliten och demokratin. 
Frågan om fler föreningslokaler drivs aktivt av våra företrädare i kommunfullmäktige, berörde 
nämnder samt bolag. Distriktsstyrelsen menar att våra företrädare gör ett fullgott arbete i frågan 
och ser gärna att det verkas för att en samlingsplats skapas i Biskopsgården.  
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därmed bifall till motionen i sin helhet. 
 

 
Liten fontän med plaskdamm för de mindre barnen placering gräsmatta Slottsskogen entré Linné 
platsen och en plaskdamm med trappa och två fontäner på gräsplan efter pingvinerna mittemot 
azalea kafé. Storlek efter utrymme som kan avsättas för ändamålet. Bör också ge ett vackert 
intryck. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att man anlägger en fontän som man kan bada i vid ingången till slottsskogen 
Linnéplatsen. 

2. Att man mittemot Azalea café på den stora gräsmattan anlägger en plaskdamm med en 
trappa på ena sidan där det också kan rinna vatten ner samt två lejonhuvud fontäner som 
sprutar vatten i plaskdammen placeras en på varje sida av plaskdammen så de små barnen 
kan bada här. 



42 

3. Att Fontänen vid entré Linnéplatsen och plaskdammen med trappa och två 
lejonhuvudfontäner på gräsmatta mittemot vid Azalea café efter pingvinerna ger ett 
kulturellt inslag i Slottsskogen blir också estetiskt vackert att beskåda. 

 

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för den inkomna motionen.  
 Vi delar motionärens bild av att det bör finnas fler lekplatser och ställen för såväl 
små som stora barn att leka, lära och upptäcka på. Runt om i staden har de senaste åren byggts 
fler vattenlekplatser, några exempel är regnlekplatsen vid Näckrosdammen och vattenlekplatsen i 
Frihamnen. Däremot vill vi inte detaljstyra var eventuella framtida fontäner och badmöjligheter 
ska ligga och yrkar därför avslag för motionen i sin helhet.  
  
 

 

 
Strandskyddet syftar dels till att hindra en överexploatering av stränderna och säkra  allmänhetens 
tillgång till stränder och vatten för friluftsliv, dels till att skydda strandområden på grund av deras 
stora betydelse för den biologiska mångfalden. Strandskyddet finns inskrivet i bland annat 
Miljöbalken. 
 Strandskyddet är dock politiskt hotat. Centerpartiet vill uttryckligen se en ökad 
exploatering och privatisering av strandzonerna. Detta vore katastrofalt, och vi socialdemokrater 
måste slå vakt om allas tillgång till naturen. Att kompromissa med strandskyddet på det vis som 
Centerpartiet vill går emot våra socialdemokratiska värderingar om ett samhälle med lika 
möjligheter för alla. Eftersom strandskyddet är en förutsättning för den unika allemansrätten bör 
vi socialdemokrater värna och stärka denna grundbult i vårt svenska kulturarv.  
 Den strandskyddsutredning (SOU 2020:78) som Centerpartiet vill att regeringen 
går vidare med att införa, har fått mycket tung kritik från bland annat Havsmiljöinstitutet och 
Naturskyddsföreningen. Även Göteborgs universitet har i egenskap av remissinstans avstyrkt 
Strandskyddsutredningens förslag, då det “medför en försämring för möjligheten att upprätthålla 
strandskyddets syften och inte den förstärkning för särskilt känsliga områden som skulle 
behövas.” 
 Redan nu finns problem i strandskyddets efterlevnad. I dag får 7 av 10 ansökningar 
inom skyddade områden dispens, enligt forskning från Göteborgs universitet. Detta då varje 
enskilt fall ges liten betydelse, trots att summan av fallen kan få stora konsekvenser, t.ex. som i 
Bohuslän där ålgräset sedan 1980-talet minskat med 60%. Ålgräset är viktigt både för 
vattenkvalitén, den biologiska mångfalden, samt för att fånga upp kol och kväve. En av orsakerna 
till att ålgräset så kraftigt minskat i Bohuslän är de många dispenserna från strandskyddet. 
 Den kustnära naturen får inte enbart vara tillgänglig för en rik minoritet som har 
råd med strandtomt. Vi socialdemokrater måste värna de gemensamma intressena och bevara 
samt stärka strandskyddet. En ny strandskyddsutredning bör göras i syfte att stärka skyddet för 
känsliga områden. 
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Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att en ny strandskyddsutredning görs med syfte att 

stärka strandskyddet 

2. Att Socialdemokraterna verkar för att kraven för att få dispens från strandskyddet skärps 

3. Att Socialdemokraterna Göteborg antar motionen 

 

Distriktsstyrelsen tackar motionärerna för den inkomna motionen. 

 Vi delar motionärernas bild av att strandskyddet behöver vara starkt. Det är en 

viktig del av allemansrätten och det är något som vi behöver värna om. Utan ett starkt 

strandskydd så hade vi inte till exempel inte kunnat bada eller ta en promenad på en strand. 

Inte nog med det så är det även viktigt för att skydda djur och natur som finns på och i 

närheten av stränder runt om i hela Sverige. För oss är det enkelt; strandskyddet behöver 

utvecklas, inte avvecklas. Något som distriktsstyrelsen tycker att våra företrädare i riksdag 

och regeringen står för och aktivt agerar utefter. Därmed anser styrelsen att motionen bör 

anses vara besvarad då styrelsen inte heller bedömer att det är nödvändigt med ytterligare en 

utredning i frågan. 

 Med ovanstående som bakgrund yrkar distriktsstyrelsen på att anse motionen 

besvarad. 
 

 

 
Se upp så ropar ofta förare av elsparkcyklar. Ortopedläkare, polis, buss- och spårvagnsförare, 
cyklister ja alla dessa vittnar om olika faror med elsparkcyklarna. 
Se upp! Dom struntar ofta i alla trafikregler. Otillåten körning på trottoarer kör mot rött ljus mot 
färdriktning. Och slängs överallt. 
Vi har i Göteborgs Stad investerat stora pengar i " Styr och ställ" användandet av dessa har 
drastiskt minskat i takt med att användandet av elsparkcyklar ökat. Falköping, Växjö, Kalmar har 
förbjudit elsparkcyklarna. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för ett förbud av elsparkcyklar 

 



44 

Distriktsstyrelsen delar motionärens frustration gällande elsparkcyklars unika undantag att utan 
regleringar få ta plats i gatumiljön. Under året som gått har ännu en människa mist livet och 
läkarkåren vittnar om omfattande skador vid akutintaget som är direkt relaterade till körning av 
elsparkcyklar. Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har vidtagit kraftfulla åtgärder och har 
lyckats driva igenom viktiga och ultimativa krav på de kommersiella aktörer som agerar på denna 
marknad.  
 Kraven innefattar bland annat körförbud i Brunnsparken, parkeringsförbud utanför 
särskilda zoner, hastighetsbegränsningar på fler platser och stopp för uthyrning på helgnätter. 
Om inte företagen sköter sina åtaganden så har Göteborgs stad stora befogenheter att agera 
genom att avbryta framtida upphandlingar. I avsaknad av nationella regleringar såsom 
hjälmtvång, särskilda parkeringskrav och körfältsbegränsningar så är de redan vidtagna åtgärderna 
mycket viktiga. För de som exempelvis inte har råd att köra bil och som av olika skäl inte kan 
cykla kan elsparkscykeln ses som ett rimligt alternativ. Detta fodrar dock att det är ordning och 
reda. Ett förbud är inte önskvärt, däremot krävs långtgående regleringar och stark kontroll av 
användandet av enskilda individer såväl som de aktörer som är verksamma på den marknad som 
nu etablerat sig på fältet. 
 

 
 

 
 
Vi anser det angeläget för partidistriktet att fokusera på frågan kring integration och segregation 
och till att börja med tillsätta en särskild arbetsgrupp, ett utskott, som forum för diskussioner och 
behandling dessa frågor.  
 Göteborg är en segregerad stad med sex särskild utsatta och ett par riskområden. 
De utsatta stadsdelarna är präglade av segregation, utanförskap, ojämlikhet, arbetslöshet, 
kriminalitet, klanstruktur och parallella processer. Självklart har dessa områden även outnyttjade 
resurser som måste kunna tas tillvara än mer. 
 En av de största utmaningarna i framtiden som möter Socialdemokraterna i 
Göteborg är att lyfta dessa socioekonomisk utsatta och segregerade i området från listan på 
utsatta områden. Vi måste bryta denna negativa förändring och få en socioekonomisk utveckling 
som leder till att alla stadsdelarna i Gbg växter tillsammans till en välmående, integrerade och 
hållbar stad.  
 För att kunna göra det krävs bred, reell och samlad kunskap om hur vi bäst kan 
kämpa för det och värna jämlikhet, solidaritet och trygghet.  



45 

 Att bekämpa segregation är naturligtvis inte lätt. Det kräver kraftsamlingar, många 
insatser, samverkan och fokus på frågorna så att vi tillsammans kan hitta lösningar på problemen 
och finna goda idéer och utvecklingsmöjligheter som kan bidra till en önskad utveckling. Om vi 
inte gör det kan problemen växa ännu mera. Vi ser att det är just Socialdemokraterna som är bäst 
lämpade att kunna koppla detta grepp. 
 Socialdemokraterna i Göteborg är den största politiska kraften och folkrörelsen i 
staden, vilken har många s-väljare i dessa stadsdelar och inte minst att vi går mot ett val, måste vi 
på alla nivåer fokusera på de utmaningar som finns, ha program, mål och idéer, handlingsplan, 
arbetsgrupper, förslag och mycket annat för att visa att vi tar problemen på största allvar och vill 
bryta den negativa utveckling och främja en bättre socioekonomisk utveckling i dessa områden. 
För att kunna överblicka det anser vi att det måste vara angeläget för PD att fokusera på dessa 
frågor och ha idé- och kunskapsstöd för att kunna framställa ett politiskt program för hela Gbg 
och för att kunna få goda idéer och förslag. Därför borde PD tillsätta en särskild arbetsgrupp, ett 
utskott, som forum för diskussioner och behandling av bostadssegregation, mångfald, integration, 
inkludering, som kan främja bättre integration och socioekonomisk utveckling av utsatta 
områden. 
 
Vi föreslår därför: 

1. Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att bilda ett utskott som stöd för styrelsen och distriktet 

i hanteringen av segregations- och integrationsfrågorna. 

 

Motionärerna vill ge i uppdrag till distriktsstyrelsen att bilda ett särskilt politikutvecklingsutskott 
som skall aktivt stödja styrelsen i hanteringen av segregations- och integrationsfrågorna.   
 Segregation är en betydelsefull faktor bakom ojämlikhet och otrygghet i vår stad 
och vi socialdemokrater behöver en bra politik med tydliga och verksamma åtgärder mot detta. 
Utmaningarna är stora och kräver ett samlat grepp tills det särskilda behovet upphör, dvs 
åtminstone tills alla göteborgska stadsdelar är borttagna från polisens lista över utsatta och särskilt 
utsatta områden. Vi ser att just segregationen skapar en ytterligare polarisering som är till stor 
nackdel för vårt parti som för hela samhället, och att Göteborgs partidistrikt har ett särskilt 
intresse av att jobba mer proaktivt med integrationsfrågorna.  
  Distriktsstyrelsen ställer sig därför positiva till motionen och önskar få nytta av ett 
integrationsutskott som kontinuerligt stöd under hela verksamhetsåret.  
  Naturligtvis har vi problematiserat vårt ställningstagande och kan redovisa att vi är 
väl medvetna om att integrationsarbete spänner över många olika samhällsfrågor, såsom 
stadsutveckling, utbildning, arbetsmarknad, kultur, hälso- och sjukvård, socialpolitik och därmed 
berör flera politikutvecklingsutskott. Alla utskott kan lyfta frågor som rör segregation och 
integration, men integrationsfrågan är för viktig för att den inte skall drivas samlat.  
  Idag har partidistriktets styrelse fem ordinarie utskott (facklig-politiska, 
kyrkopolitiska, internationella, senior- samt jämställdhets- och mångfaldsutskottet), fem 
politikutvecklingsutskott (klimat- och stadsutveckling, kultur- och besökspolitik, hälso- och 
sjukvård, social- och äldrepolitik samt utbildning- och arbetsmarknad) och fyra övriga utskott 
(valberedning, valkommittén, organisatoriska valledningen och kretsrådet).  
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 Med ovanstående som bakgrund yrkar därmed distriktsstyrelsen bifall till motionen 
i sin helhet. 
 

 

 
ILO169 (Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk) syftar till att skydda urfolks rättigheter, 
och erkänner bland annat sedvanerätt, rätt till tvåspråkig utbildning, landrättigheter samt rätt att 
delta i beslutsprocesser. Sverige var pådrivande vid framtagandet av ILO169, men har trots det 
2021 ännu inte ratificerat konventionen i Sveriges riksdag.  
 I Sverige rör frågan framförallt samernas rätt till självbestämmande över egna 
marker och rätt att få inflytande över beslutsprocesser. Idag sker ofta exploatering och 
användning av samiska marker utan godkännande av eller samråd med samiska aktörer eller 
samebyar.  
 Markanvändandet kan handla om bland annat skogsbruk, gruvnäring samt jakt- och 
fiskerättigheter. Ett exempel på när rätten till deltagande i beslutsprocesserna ofta brister är 
skogsbruket. I den granskning av statliga Sveaskog som DN publicerade i somras vittnar 
företrädare för samebyar om hur företaget hugger gammal skyddsvärd skog trots samernas nej. 
Dessa omständigheter, tillsammans med många fler vittnesmål om tvivelaktiga beslutsprocesser, 
talar för att dagens lagstiftning varken garanterar samers rätt till självbestämmande av egen mark 
eller rätt till deltagande i beslutsprocesser.  
 En svensk ratificering av konventionen skapar inga nya markrättigheter, men ställer 
krav på att de markrättigheter och rätt till inflytande som finns ska respekteras. Ratificeringen 
skulle tvinga fram en process för att förbättra situationen eftersom samers rätt till deltagande i 
beslutsprocesser samt självbestämmande över egen mark skulle få ett större juridiskt erkännande. 
Man skulle då kunna hänvisa till att Sverige ratificerat ILO169 och förbundit sig till att efterleva 
rättigheterna som följer med den.  
 Samers rätt till markområden är en omdiskuterad fråga och att den inte fått en 
lösning har flera gånger lett till kritik från FN, OECD och Europarådet. Sverige har fått kritik 
från FN:s rasdiskrimineringkommitté och Europarådets kommission mot rasism för att inte ha 
ratificerat just ILO169. Så sent som 2020 fick Sverige, i den s.k UPR-processen (som är en 
granskning från FN:s människorättsråd där stater ger råd till varandra), rekommendationer från 
tre stater att ratificera ILO169. Sverige godkände rekommendationen från Norge (156.19) och 
lovade att "work towards ratification”. Socialdemokraterna i Göteborg bör med hänvisning till 
detta trycka på för att ratificeringen ska ske snarast.  
 Frågor om rätt till land- och vattenområden är alltid komplicerad men denna 
konvention handlar om grundläggande rättigheter och erkännande av dessa. En ratificering av 
konventionen handlar egentligen om att leva upp till det vi redan i ord lovat att genomföra. 
Konventionen är viktig för att juridiskt stärka samers rätt till självbestämmande över egna marker 
samt ökat inflytande på beslutsprocesser. Situationen idag är allvarlig och måste förbättras, och 
den kritik som Sverige fått från bland annat FN och Europarådet är relevant och bör tas på allvar. 
Därför bör Sverige ratificera ILO169  och S i Göteborg bör verka för detta. 
 Sverige var med och tog fram konventionen och säger sig försvara urfolks 
rättigheter internationellt. Om Sverige med trovärdighet ska uppmana andra länder att respektera 
och stärka ursprungsbefolkningars rättigheter behöver vi själva erkänna de brister som finns i vårt 
land och se till att vidta åtgärder. Sverige har varit passiv i frågan och trots att man länge hänvisat 
till pågående process har man inte kommit närmare en lösning. Det är dags att Sverige ratificerar 
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den konventionen vi själva var med och utformade, och juridiskt åtar oss att respektera och 
garantera de rättigheter vi säger oss värna. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för att Sverige ratificerar ILO 169 

2. Att Socialdemokraterna Göteborg verkar för att Socialdemokraterna på nationell nivå 

driver frågan om en ratificering av ILO169 

 

Trots att Sverige medverkat till att konventionen tagits fram 1989 har vi ännu inte ratificerat den. 
Det största hindret för en svensk ratificering av ILO 169 är uppfattningen att Sverige inte 
uppfyller förpliktelserna i artikel 14 i konventionen. Enligt denna artikel skall ursprungsfolkens 
äganderätt och besittningsrätt till den mark som de traditionellt bebor erkännas och åtgärder skall 
vidtas för att skydda deras rätt att nyttja mark som inte uteslutande bebos av dem. Enligt 
rennäringslagen, på grund av urminnes hävd, har samer medlemmar i samebyar fått 
renskötselrätten, innebärandes bruksrätten till marken, men det är svenska staten som ensam har 
äganderätten. 
 Distriktsstyrelsen anser att det är problematiskt att staten avsäger sig äganderätten 
över så stora arealer mark som idag omfattas av renskötarnas året-runt-marker och 
vinterbetesmarker. Den svenska staten har starka intressen av att behålla möjligheten att nyttja 
marken för andra ändamål: att bedriva gruvdrift, skogsbruk, jakt och fiske, m.m. även om de kan 
konkurrera med samernas renskötsel. Det har blivit än viktigare för att kunna begränsa 
klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling för alla Sveriges landsändar.  
 Sverige har ratificerat de centrala FN-konventioner som finns till skydd för de 
mänskliga rättigheterna. Enskilda samer åtnjuter, liksom alla andra individer i Sverige, ett skydd 
enligt dessa konventioner. 
 Med ovanstående som bakgrund yrkar därför distriktsstyrelsen att avslå motionen i 
sin helhet. 
 
 

 

 
Svensk sjukvård är i många avseende världsledande inom många områden. Men det gäller att hela 
tiden att utvecklas och ligga i takt med tiden, och kunna erbjuda en modern sjukvård, inom såväl 
högteknologisk diagnostik så som principer inom specifika vårdformer. Det gäller även den 
palliativa vården. Idag finns det i Sverige inga på riktigt humana sätt att hjälpa människor som är i 
livets slutskede och som önskar ett avslut. Istället för att erbjuda människor förutsättningar att 
avsluta sitt eget liv i en kontrollerad miljö så utlämnas personer som är i livets slutskede till att 
kroppen någon gång ska sluta fungera och fram tills dess försöka erbjuda den medicinering som 
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krävs för att göra det så skonsamt som möjligt. 
 Idag har en patient rätt att neka till en livsuppehållande behandling i syfte att låta 
sin sjukdom vinna kampen om livet. Detta görs då ofta i samråd med både psykologer, ansvarig 
läkare och anhöriga. Vad är den principiella att tillgodose denna rätt, jämfört med att erbjuda ett 
kontrollerat avslut vid ett eget valt tillfälle? 
 Att inte erbjuda denna möjlighet menar jag är ett inhumant sätt, inte bara därför att 
personer kan tvingas genomlida ett långdraget och svårt avslut utan också för att ett okontrollerat 
avslut riskerar att personen avlider vid ett tillfälle då personen är ensam istället för tillsammans 
med nära och kära. Fokuset för den svenska palliativ vården borde ligga på att undvika ett 
långdraget lidande inte bara för den som är döende utan för hela familjen och det menar jag att 
den inte gör idag. 
 Så om vi på riktigt vill hjälpa människor som är i livets slutskede och samtidigt ge 
dem möjligheten till ett värdigt avslut så behöver nuvarande lagstiftning ses över. Vi behöver 
utreda frågan om aktiv dödshjälp för att se om det kan bidra till en modernare palliativ vård, och 
för att se om nuvarande lagstigning verkligen syftar till minskat lidande för patienten och dess 
anhöriga, eller om den kan göras bättre och mer human. 
 
Jag föreslår därför: 

1. Att Socialdemokraterna verkar för en utredning som ser över lagstiftningen om aktiv 

dödshjälp 

2. Att Socialdemokraterna verkar för en lagstiftning som syftar till minskat lidande i livets 

slutskede 

3. Att motionen skickas vidare till riksdagsbänken för Socialdemokraterna i Göteborg 

 

 
Motionären föreslår att Socialdemokraterna ska verka för minskat lidande och utreda dödshjälp 
för personer i livets slutskede. En patient kan idag neka livsuppehållande behandling men inte få 
aktiv hjälp att avsluta sitt eget liv. Motionärens motiv är att ett kontrollerat avslut skulle vara ett 
bättre alternativ än ett utdraget och osäkert lidande i livets slutskede.  
 Distriktsstyrelsen anser att legaliseringen av aktiv dödshjälp i livets slutskede kan 
minska tilliten till hälso- och sjukvården och dess personal. Uppgiften för läkare och annan 
vårdpersonal är att bota, lindra och trösta men inte att släcka liv, det sitter djupt i deras 
professionella etiska värdegrund. Viss vårdpersonal skulle eventuellt vägra ha som arbetsuppgift 
att avsluta en annan människas liv, trots samtycke. Vissa skulle kunna komma att få dödshjälp 
trots att de inte uttryckligen har begärt det. Det skulle också ge skrämmande signaler till de som 
vill leva trots svår sjukdom. 
 Hälso- och sjukvården har också på senare år blivit mycket bättre på att bedriva en 
god och värdig palliativ vård, d v s vård i livets slutskede, både på sjukhus och hos patienten och 
dess anhöriga i hemmet. Bättre smärtlindring och tillgodoseende av patientens behov gör ofta 
den sista tiden mindre plågsam. Den palliativa vården har fått mycket goda omdömen av 
anhöriga och har hjälpt patienten.  


