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Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts höstrepresentantskap 2022 går av stapeln på 

Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5 söndagen 27 november kl.10-21. Här 

har vi samlat praktisk information. 

 

Ramprogram 
09.00 Registrering och motionstorg.  

10.00 Mötets öppnande. 

10.15 Det politiska läget efter valet. 

11.25 Motionsuppföljning 2021 och motionsbehandling. 

12.00 Lunch. 

13.00 Val av gruppledare i Göteborg stad. 

14.00 Kulturinslag. 

14.05 Insamling till Help Ukraine Gothenburg. 

14.20 Forts. motionsbehandling. 

17.00 Middag. 

18.00 Forts. motionsbehandling. 

21.00 Representantskapet avslutas.  

 

Mat och dryck 

Kl.9-10: Kaffe, té och frukostfralla. 

Kl.12-13: Sojafärsbollar, gremolata, gurkyoghurt, matvete, oliver, fetaost, rödlök, tomat, 

ruccola, bröd, kolsyrat vatten och ekologiskt kaffe. För dem som senast 17 november 

anmält att de vill ha kött så serveras kalkonpastrami istället för sojafärsbollar. 

Kl.17-18: Vegetarisk buffé inklusive sallad, bröd, kolsyrat vatten och kaffe. 

 

All mat serveras i Candelafoajén utanför mötessalen. 

 

Caféet har öppet kl.13-17. 

 

Allergier 

Citrusfrukter och nötter är förbjudna. Tänk också på att inte ha på dig stark parfym. 

 

Barnpassning 

Barnpassning erbjuds till dig med barn över 4 år som senast torsdag 17 november anmält 

att du behöver det. Barnpassningen sker i rummet Ampere. 

 

 

 



 

  

Ordet begärs skriftligt. Förslag skall, för att kunna upptas till behandling, vara skriftliga och bör 

överlämnas i början av debatten.

Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till två minuter om kongressen inte 

beslutat annat. Om en talare under diskussionens beslutspunkt önskar göra ytterligare inlägg är 

talartiden begränsad till en minut. Möjlighet finns även att begära replik, då är talartiden 

begränsad till en minut. Distriktsstyrelsen föredragande har obegränsad tid. 

Den som begär ordet för första gången under en punkt har företräde före den som redan talat 

tidigare under punkten.

Presidiet skall föreslå streck i debatten om fyra personer av samma kön står i rad på talarlistan.

Personval sker när någon så begär med slutna sedlar. Godkänd valsedel ska uppta det antal 
personer som ska väljas. Valsedel upptagande fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de 
som fått högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
Övriga omröstningar sker öppet. Uppstår lika röstetal avgör tjänstgörande ordförandes 
utslagsröst.  

 

Representantskapet är partidistriktets högsta beslutande organ som består av 251 ombud. 

Ombud som lämnar mötet i förtid ska meddela det till registreringen. 

 

Distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare och föredragande har yttrande- och förslagsrätt. 

Yttrande och förslagsrätt har även revisorer och valberedningsledamöter. Partidistriktets 

personal och partistyrelsens representant har yttranderätt. Representantskapet beslutar om vilka 

utöver ombuden och de som anges i första stycket som har yttrande- och förslagsrätt. 

 

Särskilt inbjuda är bland annat vissa förtroendevalda och styrelseledamöter i sidoorganisationer 

(se partidistriktets reglemente paragraf 2, moment 3). Dessa äger rätt att deltaga i 

distriktskongressens sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt och kan delta på plats. 

 

Samtliga medlemmar i till partidistriktet ansluten partiorganisation har närvaro- och yttranderätt 

vid distriktskongressens sammanträden. 



 

  

1. Öppnande 

2. Upprop 

3. Fastställande av dagordning 

4. Beslut om representantskapet är stadgeenligt utlyst  

5. Fastställande av val- och arbetsordning 

6. Representantskapet offentlighet 

7. Val av mötesfunktionärer 

a) Två ordförande för mötet 

b) En mötessekreterare och en avlösare i presidiet 

c) Två protokolljusterare 

d) Tio rösträknare 

e) Redaktionsutskott 

8. Det politiska läget efter valet 

9. Uppföljning av motioner från 2021 

10. Behandling av motioner 2022 

11. Val av gruppledare i Göteborg stad 

12. Insamling 

13. Kulturinslag 

14. Övriga frågor 

15. Avslutning 

 



 

  

Alfred Johansson Socialnämnd Sydväst  

Andreas Sjöö Boplats Göteborg AB 

Anduena Recica Arkivnämnden 

Anna Skarsjö Inköp och upphandling  

Ann-Christine Andersson Överförmyndarnämnden 

Aslan Akbas Förvaltnings AB Framtiden  

Aslan Akbas Jubileums stiftelsen Göteborg 350 år  

Bertil Lidfeldt Intraservice 

Blerta Hoti Förskolenämnden 

Boris Ståhl Älvstrandens utvecklings AB  

Camilla Widman Stadsfastighetsnämnden 

Claes Söderling Socialnämnd Centrum 

Claudia Nistor-Pedrini GRYAB 

Elisabet Linde Socialnämnd Hisingen  

Eshag Kia Samlade stiftelser 

Gunnar Westerling Göteborg Energi AB  

Hanan Baalbaki Miljö- och klimatnämnden 

Hans Aronsson Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset 

Hans B Olsson Göta Lejon AB 

Hilda Andersson Stadsteatern 

Håkan Hallengren Nämnden för funktionsstöd  

Ingela Tuvegran Göteborgs lokaler  

Jim Tellefsdal Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

Johan Büser HIGAB 

Johanna Hector Lund Göteborgs Spårvägar AB 

Johannes Hulter Stadsbyggnadsnämnden 

Kristofer Bergman Leasing AB 

Kurt Eliasson Liseberg AB  

Lars Edmar Broströmska Stiftelsen  

Lars Johansson Göteborgs Hamn AB  

Leif Blomqvist Stadsmiljönämnden 

Leif Pagrotsky Göteborg & Co  

Lena Landén Olsson Socialnämnd Nordost 

Linnea Wikström Kretslopp- och vattennämnden  

Magnus Kindmark Kollektivtrafik AB  



 

  

Magnus Kindmark Kollektivtrafik AB  

Maria Lundgren 
Stiftelsen Gbg sjukhem, Å-hemmet, 
Otium  

Marianne Carlström Valnämnden 

Marina Johansson Äldre samt vård- och omsorgsnämnden  

Mattias Jonsson BRG 

Milyon Tekle-Haile Utbildningsnämnden 

Orvar Magnander 
Pensionsinrättningen för Åldersstigne el. 
Sjuklige Tjänare  

Parisa Rezaeivar Parkeringsbolaget 

Pernilla Stafsén Renova AB  

Pär Johansson Kulturnämnden 

Rikard Andersson Egnahemsbolaget 

Robert Andersson Hammarstrand Exploateringsnämnden 

Roland Dahlström 
Stiftelsen Broströmska sjukhemmets 
donationer  

Roshan Yigit Bostadsbolaget 

Salam Kaskas Bostads AB Poseidon  

Silvia Nörbäk Stiftelsen Dalheimers donation  

Staffan Lindström Idrott- och föreningsnämnden  

Susanne Bomark Familjebostäder i Göteborg AB  

Suzanne Peters Stiftelsen Renströmska fonden 

Tanja Josic Got Event  

Torbjörn Rigemar Stadsrevisionen 

Ulf Ahlstedt Wilhelm Röhss donationsfond  

Ulf Johansson Demokrati och medborgarservice  

Viktoria Tryggvadottir Rolka Grundskolenämnden 

Åke Arvidsson 
Stiftelsen Louise Ekman, behövande 
sjuka 

 



 

  

Detta dokument redovisar hur varje bifallen motion från höstkongressen 2021 har 

hanterats under året till höstkongressen 2022. Även de motioner där beslutet var att 

besvara motionen men skicka vidare till en instans redovisas. Varje ansvarig politiker har 

uppmanats att kontakta motionären för att berätta hur de har tänkt att hantera motionen 

och sedan återkoppla vad motionen ledde till. Listan över vilken politiker som hade ansvar 

för varje motion har funnits på hemsidan vars länk har skickats ut via medlemsmail. Detta 

dokument syftar till att markera slutet av uppföljningen av motioner från höstkongressen 

2021. Eventuell fortsatt uppföljning av motion sker mellan ansvarig och motionär.   

 

Motion 3: Kontantfrihet en social begränsning 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens nya jämkningsförslag  
- Att avslå attsats 1 och 2 
- Att bifalla ny tilläggsattsats 
- att Socialdemokraterna ska verka för att kontanter i fortsättningen ska vara giltigt 

betalmedel i handeln och offentlig verksamhet. 

 

Åtgärd: Motion med tilläggsattsats skickad till riksdagsbänken.  

Genomfört:  

Gunilla Carlsson, Riksdagsbänken: Kongressen beslutade om en tilläggsattsats, som löd, att 

Socialdemokraterna ska verka för att kontanter i fortsättningen ska vara giltiga betalmedel i 

handeln och offentlig verksamhet. 

 På riksdagsbänken från Göteborg, så har jag fått i ansvar att hantera 

motionen. Jag kommer att skriva en motion under allmänna motionstiden, samt överlämna 

motionen till den socialdemokratiska representanten i den referensgrupp som finns 

kopplad till den utredning som just nu arbetar under namnet Betalningsutredningen, som 

leds av Anna Kindberg Batra, och som ska redovisas senast den 31 mars 2023. 

 

Motion nr 4 Utökat Familjestöd 

Hans Aronsson distriktsstyrelsen föredragande yrkar bifall till Saida Husseins tilläggsattsats 

samt i övrigt besvarad. 

Saida Hussein, Biskopsgården sdf yrkar bifall till motionen. 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens jämkningsförslag  
- Att det i samhällets regi skall finnas en kontaktperson som hjälper och bistår hela 

familjen, när ett barn/ungdom bedöms vara i ett socialt utsatt läge. 
- Att kontaktpersonen har rätt att arbeta myndighetsövergripande för att kunna bistå 

barn/ungdomen på bästa sätt. 
 
 



 

  

Åtgärd: Motionen skickad till riksdagsbänken.   

Genomfört:  

Marina Johansson, KF-gruppen: Som förälder har man ett viktigt ansvar i att uppfostra 

och stötta sitt barn. Ibland behövs dock samhällets stöd om man som förälder märker att 

ens barn hamnar i ett socialt utsatt läge. Då behövs en stark socialtjänst som kan möta upp 

dessa behov. Vi ser att socialtjänsten i Göteborg idag inte har de förutsättningar som krävs 

för att kunna göra detta på bästa sätt. Det är hög omsättning på socialsekreterare och 

arbetet för de som väljer att vara kvar är stundtals tungt. Vi driver att vi ska minska 

administrationen för att socialsekreterarna ska få mer tid att ägna sig åt klientarbete där 

stöd ges till både föräldrar och barn. För att minska omsättningen på erfarna 

socialsekreterare som arbetar med barn och ungdom ser vi att arbetsmiljön, stödet och 

tryggheten för anställda måste bli bättre.  

 Vi har i vår budget och i vårt valmanifest föreslagit mer resurser till 

socialtjänsten och även särskilda gängenheter inom verksamheterna som skall arbeta 

dedikerat bland annat med dessa frågor. Även om detta inte garanterar att familjen endast 

möter en enda kontaktperson så är det ett viktigt steg på vägen för att i alla fall minska 

antalet anställda som man möter i dialog med myndigheten och att personalen är 

specialiserade på just denna typ av problematik. Vi har också föreslagit inrättandet av 

sociala team med socialsekreterare i grundskolan för att kunna fånga upp elever tidigt och 

involvera deras familjer i att komma tillbaka på rätt bana. Vi vill också att samverkan mellan 

skola, socialtjänst, fritid och polis ska ske redan i låg- och mellanstadieåldern.  

 Vi har därtill föreslagit i kommunstyrelsen att socialnämnderna, inom ramen 

för uppdraget att genomföra dialogmöten mellan skola, polis och föräldrar, också 

informera om socialtjänstens arbetssätt och rådande socialtjänstlagstiftning i syfte att öka 

tilliten till socialtjänsten. Ingen förälder ska vara rädd för att be om hjälp i sitt föräldraskap. 

Vi tar med oss motionens inspel in i den kommande mandatperioden. 

Amalia Pedersen, riksdagsbänken: Den berörde ju både familjestödet och arbetet med 

det på ett lokalt och nationellt sätt.  

Lokalt vet jag att företrädare från stadshuset har/ska återkoppla om hur de tar vidare 

motionen lokalt. Nationellt vill jag meddela att jag tillsammans med Göteborgsbänken just 

nu håller på att skriva en riksdagsmotion i er motions anda som ska lämnas in till riksdagen 

nu i höst. Det är en jätteviktig motion som jag hoppas vi kan samla brett stöd för. 

 

Motion nr 9 Gör ekocid till brott vid ICC i Haag 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att Sverige som en part i 

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

- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för en nationell utredning om införande 
av ekocid i svensk lagstiftning 

 

 

 

 



 

  

Åtgärd: Motion med attsatser skickad till riksdagsbänken. 

Genomfört:  

Johan Büser, riksdagsbänken: Riksdagsbänken i Göteborg har tittat på din motion 

gällande ekocid, och det kommer att bli ett initiativ genom en motion till riksdagen. 

 

Motion nr 10 Utbyggnad av hållbar el för att möte Västsveriges ökande behov 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- Att Göteborgs kommun arbetar för att översiktsplanen ska identifiera lägen för ny 

vindkraft på land och till havs som motsvarar det beräknade kommande behovet v 
hållbar el. 

- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar i riksdagen för att skatteregler för 
andelsägd sol-el och vind-el blir lika för lägenheter och villor och därmed ger 
incitament l många fler människor att invertera i utbyggnad genom andelsägande 

 

Åtgärd: Motion med respektive riktad attsats skickad till riksdagsbänken och KF-

gruppen.  

Genomfört:  

Blerta Hoti, KF-gruppen: Från KS-S-gruppens sida har vi omhändertagit din motion 

genom att I början av året, när staden skulle anta energiplanen för 2022-2030, yrkade vi på 

tillsammans med MP och V att man vid nästa revidering av planen (inom två år) ska 

komplettera planen med en mer detaljerad beskrivning av stadens möjligheter att ytterligare 

utveckla användningen av förnybara energikällor för värme och el, inklusive havsbaserad 

vindkraft. Det blev nedröstat.  

 Vad gäller nya lägen på land för etablering av vindkraft i Göteborg så har 

detta utretts flera gånger. Remissinstanserna (stadens planerande nämnder, hamnen, GE 

AB m.fl.) har då landat i att det inte finns några områden i Göteborg som lämpar sig för 

etablering av vindkraftparker. Det är lagstadgat att man inte får bygga vindkraft nära 

bebyggelse och de ytor som då återstår i Göteborg är områden med stora intressekonflikter 

(av markanspråk) som riksintresse (hamnen) eller natura 2000-område. För att en 

vindkraftpark ska generera så pass mycket energi att det blir värt att bygga behöver 

anläggningen vara stor, och det är över lag svårt i bebyggelse och särskilt i stora städer som 

växer hela tiden och har ett stort av behov av fler bostäder och social service. Det fanns ett 

område i översiktsplanen som var utpekat som potentiell plats för etablering av vindkraft, 

mark- och miljödomstolen avslog dock det området i  vid en miljöprövning, vilket gör att 

inte heller det området längre är aktuellt. 

 Vad gäller att identifiera lägen till havs så har det gjorts, man har hittat ett 

läge utanför Sveriges västra kust. Västvind vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på 

ca 4–4,5 TWh förnybar el per år till det västsvenska elnätet. Detta går att jämföra med 

elanvändningen i Göteborgs kommun som under 2019 rapporterades till 4,2 TWh. De två 

alternativa landtagningspunkterna i Göteborgs och Tjörns kommuner för anslutningskabel 

innebär möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar kraft 

till industrier och verksamheter i Västsverige. Det är mycket välkommet, dessvärre har 

kommunerna vars mark denna park planeras på, Öckerö och Kungälv, röstat emot 

förslaget i sina instanser. S i Kungälv var dock mycket positiva till detta, men som jag 



 

  

förstått det var majoriteten (Alliansen+SD) emot detta. Också i Öckerö har man röstat 

emot förslaget, S var dock positiva också där. Nu återstår att se hur miljöprövningen går 

och hur processen fortskrider.  

 Vi Socialdemokrater har yttrat oss om (i såväl kommunstyrelsen som 

kommunfullmäktige) att vi är mycket positiva till att verka för ett samarbetsavtal eller 

partnerskapsavtal mellan Göteborg Energi och det bolag som vill bygga havsbaserad 

vindkraft utanför Sveriges västra kust, och att vi överlag är mycket positiva till den park 

som planeras där. I samband med att ärenden om vindkraft har hanterats har vi också yttrat 

oss om att vi ser stora vinster med att Göteborg Energi köper in en större andel 

vindkraftsbaserad el, i och med att tekniken vid transferering är så pass utvecklad att man 

transportera vindkraft långa sträckor utan stora tapp.  

 Slutligen så vill vi poängtera att arbetet med att identifiera nya källor för 

fossilfri energiproduktion, där vindkraft är en sådan, självklart kommer att fortsätta under 

kommande mandatperiod. Vi tar med oss motionen vidare in i vårt fortsatta arbete.  

Mattias Jonsson, riksdagsbänken: Riksdagsbänken har tittat på motionen och vi 

kommer skriva en motion till riksdagen nu i höst utifrån motionens intentioner.   

 

Motion nr 11 Nu är tiden inne att satsa på samåkning – en billig och outnyttjad 

mobilitetsresurs 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad samt 

bifall tilläggs att-sats 
- Att verka för en MaaS-lösning inom ramen för regionens ansvar för 

kollektivtrafiken 

 

Åtgärd: Motion med attsatser skickad till RF-gruppen. 

Genomfört:  

Per Tenggren, RF-gruppen: Under året har Västtrafik fått i uppdrag att arbeta med ett 

projekt som kallas för ”Kraftsamling mobilitet” i vilket att-satsen väl tillgodoses. 

 

Motion nr 12 Fossil reklam – nej tack 

Joakim Berlin, distriktsstyrelsens föredragande jämkar med motionären och yrkar avslag på 

att-sats 1 och bifall på att-sats 2, samt avslag på Lars Edmars Kulturarbetarnas sdf, tilläggs 

att-sats 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för en nationell utredning om möjlighet 

till höjd moms/skatt på reklam för fossilbaserade produkter och tjänster i Sverige 

Moa Tennberg, Åke Persson m fl yrkar bifall till motionen. 

Pär Johansson yrkar bifall till att-sats 2 

 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att bifalla att-sats 2 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för en nationell utredning om förbud 

mot reklam för fossilbaserade produkter och tjänster i Sverige. 

 

 



 

  

Åtgärd: Motion med attsatsen skickad till riksdagsbänken. 

Genomfört:  

Dženan Čišija, riksdagsbänken: Muntlig återkoppling gjord, ingen skriftlig återkoppling 

erhållen. 

 

Motion nr 13 Kulturskolelag 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- 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. 

 

Åtgärd: Motion med attsatsen skickad till riksdagsbänken. 

Genomfört:  

Gunilla Carlsson, riksdagsbänken: Vid senaste distriktskongressen, så behandlades din 

motion om en kulturskolelag. Distriktskongressen beslutade att Socialdemokraterna i 

lagstiftade 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. På riksdagsbänken 

från Göteborg har jag ansvar att arbeta vidare med motionen. Jag kommer att skriva en 

motion under allmänna motionstiden som kommer att hanteras av riksdagens 

kulturutskott. Samt följa upp motionen genom tex skriftlig fråga eller interpellation. 

 

Motion nr 14 Hjälp den ideella kulturen nå ny publik genom att underlätta 

affischering 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag 
- Att bifalla att-sats 4 
- Att kommunen utreder möjligheten att sätta upp digitala tavlor för affischering. 

 

Åtgärd: Motion med attsats skickad till KF-gruppen. 

Genomfört:  

Blerta Hoti, KF-gruppen: Socialdemokraterna tar kontinuerligt initiativ för att stärka 

kultur- och föreningslivet. När det gäller frågan om att sätta upp digitala tavlor för 

affischering så måste det ske i samverkan och dialog med föreningslivet och utifrån deras 

egna behov och förutsättningar. En lämplig plats för en sådan samverkan och dialog är den 

föreningslivsstrategiska dialog som vi, tillsammans med V och MP, har yrkat på att staden 

ska organisera. Tyvärr röstades vårt gemensamma yrkande om detta ner i 

kommunfullmäktige i oktober 2022. Arbetet med den fråga som motionen lyfter kommer 

dock att fortsätta under kommande mandatperiod. 

 

Motion nr 15 Utred Kultursamverkansmodellen 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- Att Socialdemokraterna i kulturnämnden i Göteborg utreder vilka 

verksamhetsekonomiska konsekvenser Göteborgs kulturliv får genom att lämna 
den statliga Kultursamverkansmodellen 

 



 

  

Åtgärd: Motion med attsats skickad till KF-gruppen. 

Genomfört:  

Viktoria Rolka Tryggvadottir, KF-gruppen: Ett yrkande enligt motionen lades i 

kulturnämnden februari 2022. Nämnden invänar svar från förvaltningen.  

 

Motion nr 16 Öppettider på stadens bibliotek 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- 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 
avsätts till detta 

 

Åtgärd: Motion med attsats skickad till KF-gruppen. 

Genomfört:  

Viktoria Rolka Tryggvadottir, KF-gruppen: Motionen har tagits med in i 

budgetförhandlingarna och har diskuterats med gruppen i Kulturnämnden.  

 

Motion nr 17 Göteborg – EU:s Kulturhuvudstad  

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- att ge Socialdemokraterna i kommunstyrelsen i Göteborg i uppdrag att tillse att 

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

 

Åtgärd: Motion med attsats skickad till KF-gruppen. 

Genomfört:  

Viktoria Rolka Tryggvadottir, KF-gruppen: Efter en bra dialog med motionären har 

frågan tagits med i budgetarbetet och diskuterats med gruppen i kulturnämnden.  

 

Motion nr 19 Hållbara arbetsvillkor för kulturarbetare och det fria kulturlivet 

Mötet beslutade att i enlighet med distriktsstyrelsens förslag samt ny tilläggs att-sats 
- Att bifalla att-sats 2 och ny tilläggs att-sats  
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för nya riktlinjer med syfte att skapa ett 

enhetligt och systematiskt arbetssätt för hållbara ersättningar t konstnärer och 
kulturarbetare. 

- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att den ekonomiska och sociala 
tryggheten stärks för konstnärer och kulturarbetare. 

 

Åtgärd: Motion med attsatser skickad till riksdagsbänken. 

Genomfört:  

Mattias Jonsson, riksdagsbänken: Riksdagsbänken har tittat på motionen och vi 

kommer skriva en motion till riksdagen nu i höst utifrån motionens intentioner.   

 

Motion nr 24 Trygghet för de som arbetar i kollektivtrafiken 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- Att distriktsårskongressen beslutar att bifalla motionen och skicka den till ansvariga 

politiker i Västra Götalandsregionen 
- Att ansvariga politiker driver att det i upphandlingar av kollektivtrafik ska finnas 



 

  

krav på personalövertagande 

 

Åtgärd: Motion med attsatser skickad till RF-gruppen.  

Genomfört:  

Per Tenggren, RF-gruppen: Diskussioner om hur de anställdas rättigheter vid upphandling 

kommer att tas i beaktande av den nya rödgröna ledningen för Västra Götalandsregionen. I 

dagsläget är det stort underskott på buss- och spårvagnsförare varför det kanske inte är så 

stort problem förtillfället. Men frågan kommer att hanteras inom ramen för ett arbete med 

kompetensförsörjning. 

 I socialdemokraternas handlingsprogram för regionen står följande att läsa: 

”Trygg personal och kontinuitet vid upphandlingar leder till ökad kvalitet för resenärerna. 

Därför ska även personalövergångar i möjligaste mån säkras vid upphandling av ny aktör. 

Upphandlingarna ska också säkerställa tekniska förutsättningar för trygghet och säkerhet åt 

chauffören. Vår uppfattning är att verksamheten långsiktigt bedrivs bäst i egen regi med 

egen personal”. 

 

Motion nr 25 Folkbildning i vår tid 

Mötet beslutade i enlighet med motionärens förslag  
- Att bifalla motionen 
- 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 

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

 

Åtgärd: Motion med attsatser skickad till KF-gruppen. 

Genomfört:  

Jonas Attenius, KF-gruppen: Att-sats 1: I vårt budgetförslag för 2022 hade vi en 

skrivning om att: ”Folkbildningen spelar en viktig roll för att integrera Göteborg, den 

skapar också möjlighet att nå många invånare som inte nås av kommunala insatser. 

Göteborgs Stad ska fortsätta stötta studieförbunden i detta arbete, inte minst genom det 

frivilliga bidrag som årligen fördelas till studieförbunden baserat på ett antal viktiga 

kriterier. Bidrag till studieförbund ska primärt utgå på sådant sätt att ökad tolerans mellan 

grupper, jämställdhet, jämlikhet och integration är ledande för resursallokeringen”. Samt 

följande skrivning: ”SFI-undervisningen, som är central för att Göteborg ska kunna klara 

sina ambitioner och uppgifter på integrationsområdet, ska i huvudsak arrangeras i egenregi 

– men med bibehållna möjligheter för folkbildningen att bidra”.  

 Att-sats 2: rörande det ekonomiska stödet, detta avser vi hantera under 

kommande mandatperiod och i kommande budgetprocesser.   

 

Motion nr 27 Övergång 

Mötet beslutade i enlighet med motionärens förslag  
- Att bifalla motionen 



 

  

- Att alla kvinnor som behöver hjälp med nya kläder som andas, och fler byten får 

detta.  

- Att det bli obligatoriskt för kommunen att ge stöd genom företagshälsovården eller 

annat 

 

Åtgärd: Motion med attsatser skickad till KF-gruppen. 

Genomfört:  

Jonas Attenius, KF-gruppen: Angående för att-sats 1: Här har vi en skrivning i vårt 

budgetförslag för 2022 som lyder: ”Göteborgs Stad ska erbjuda sina anställda betalda 

arbetskläder och arbetsskor i de verksamheter där detta behövs. Det är viktigt att 

yrkesgrupper i behov erbjuds underställ som andas och transporterar bort fukt. Behovet 

samverkas i dialog med fackliga organisationer”. Även följande skrivning finns med i vårt 

budgetförslag för 2022: ”Personalen som arbetar verksamhetsnära ska ha tillgång till 

adekvata arbetsskor och arbetskläder, vilket ska gälla både legitimerad och icke-legitimerad 

personal. Personal som inte arbetar verksamhetsnära men där arbetet kräver adekvata 

arbetskläder och skor ska också få tillgång till detta”.  

 Angående att-sats 2: Här har vi en övergripande skrivelse i vårt budgetförslag 

för 2022 som syftar till att lyfta Företagshälsovårdens roll för en bättre arbetsmiljö: ”Det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras. Antalet 

långtidssjukrivningar måste minska och det förebyggande arbetet förstärkas. Friskvård, 

hälsofrämjande arbete och samverkan med företagshälsovården är en viktig faktor för att 

sänka sjuktalen och för att Göteborgs Stad fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare”.   

 

Motion nr 28 Obligatorisk internutbildning för en trygg uppväxt 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens jämkade förslag  
- Att bifalla att-sats1  
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att det införs en skyldighet för 

stadens skolor att internutbilda personal om skolans handlingsplan mot kränkande 
behandling samt rutiner för orosanmälan 

 

Åtgärd: Motion med attsats skickad till KF-gruppen. 

Genomfört:  

Viktoria Rolka Tryggvadottir, KF-gruppen: Motionen har lyfts inom S-gruppen i 

Grundskolenämnden för att lägga förslag i enlighet med motionens intention.  

 

Motion nr 29 För en ny bostadspolitik 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- Att det socialdemokratiska arbetarpartiet utformar ett nytt bostadspolitiskt program 

som ger riktlinjer för utformandet av en bostadspolitik där man bl a ser över hur 
kostnaden för nya hyresrätter bättre ska kunna matchas med hushållens 
betalningsförmåga 

 

 



 

  

Åtgärd: Motionen beaktades i politikutvecklingsutskottet för klimat- och 

bostadspolitik.   

Claes Wennberg, distriktsstyrelsen: Distriktsstyrelsen valde att skicka motionen till 

politikutvecklingsutskottet för klimat- och bostadspolitik som hade i uppdrag att ta fram ett 

förslag till distriktsårskongressen 2022 på området i det lokalpolitiska programmet. 

Utskotten fick alltså i uppdrag att ta din motion i beaktning när de arbetade fram ett förslag 

som kongressen tog ställning till. 

 

Motion nr 31 Samtal och mötesplatser är en viktig förutsättning i demokratiskt 

samhälle 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens jämkningsförslag att bifalla hela motionen 

med tilläggs att-satsen 
- Att ett kultur/föreningshus snarast kommer till stånd i vår stadsdel i Biskopsgården 
- Att hyran sätts så att föreningslivet har råd att betala hyran 
- Att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 
- Att motionen översänds till vår socialdemokratiska fullmäktigegrupp för åtgärd i 

motionens anda 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg undersöker behovet av mötesplatser i 

Göteborgs stad så att s-företrädare i t ex nämnder och bolag och 
kommunfullmäktige kan verka för att skapa fler mötesplatser fr det ideella 
föreningslivet i hela Göteborg 

 

Åtgärd: Motion med attsatser skickad till KF-gruppen och distriktsstyrelsen. 

Viktoria Tryggvadottir, KF-gruppen: De förslag som motionen lyfter har under lång tid 

varit prioriterade. Redan i april 2021 yrkade Socialdemokraterna i kommunstyrelsen, med 

stöd av D och MP, på att kartlägga efterfrågan samt tillgången till och användningen av 

lokaler för kulturella, ideella och kommersiella verksamheter, med särskilt fokus på stadens 

utvecklingsområden, att utreda hur lokalefterfrågan i stadens bestånd kan stimuleras genom 

en mer ändamålsenlig hyressättning, med ett särskilt fokus på stadens utvecklingsområden, 

att ett tillfälligt stopp införs för planerade lokalombildningar i markplan i stadens bestånd, 

att sammanställa hur många lokaler som ombildats till annan funktion under tidsperioden 

2010 – 2020 och redovisa detta med geografisk nedbrytning samt att stärka lokalstrukturen 

i stadens bestånd och ta fram förslag på hur fler lokaler för ideella, kulturella och 

kommersiella ändamål kan skapas i stadens bestånd genom förändrad funktion för ytor i 

gatuplan eller tillbyggnader. Detta röstades tyvärr ned av övriga partier. 

 I december 2021 yrkade Socialdemokraterna i kommunstyrelsen på att 

säkerställa tillgången till lokaler för föreningsliv och civilsamhälle i det pågående arbetet 

med ett program för 

Biskopsgården och att kartlägga behovet av lokaler för föreningsliv och civilsamhälle i 

Göteborgs stadsområden. Detta röstades tyvärr ned av övriga partier. 

 I december 2021 röstade Socialdemokraterna i kommunfullmäktige för att 

Kulturnämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder kartlägga behov av 

allaktivitetshus. Detta stöddes av alla partier utom SD. 



 

  

 I maj 2022 yrkade Socialdemokraterna i kommunstyrelsen, med stöd av MP, 

på att Bostadsbolagets huvudkontor skulle flyttas från Vasastan till Biskopsgården och att 

en nybyggnad skulle kombineras med plats för såväl allaktivitetslokaler som möteslokaler 

för hyresgäster och för såväl kommunal service som verksamhetslokaler i bottenplan som 

för lokala näringsidkare eller föreningar. Efter flera bordläggningar så röstades detta ner av 

övriga partier i september 2022.  

 De frågor som motionen lyfter kommer att vara högt prioriterade även 

fortsättningsvis och arbetet med att säkerställa beslut i enlighet med motionens inriktning 

fortsätter. 

Claes Wennberg, distriktsstyrelsen: Angående tilläggsattsatsen så valdes den samma av 

distriktsstyrelsen att skickas till politikutvecklingsutskottet för kultur- och besökspolitik 

som även hanterade föreningspolitik. Utskotten hade i uppdrag att ta fram ett förslag till 

distriktsårskongressen 2022 för respektive område i det lokalpolitiska programmet. 

Utskottet hade alltså i uppdrag att ta er motion i beaktning när de arbetade fram ett förslag 

som kongressen senare beslutade.   

 

Motion nr 34 Se upp för elsparkcyklarna 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens jämkade förslag  
- Att bifalla ny tilläggs att-sats 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för hårdare reglering av 

elsparkcykelsuthyrarna. 

 

Åtgärd: Motion med attsats skickad till KF-gruppen 

Genomfört:  

Blerta Hoti, KF-gruppen: Socialdemokraterna har arbetat intensivt de senaste åren för att 

användningen och uthyrningen av elsparkcyklar i Göteborg ska regleras hårdare och också 

lyckats få till en rejäl skärpning av ett flertal regler. I mars 2022 yrkade vi i Trafiknämnden 

på en kraftig begränsning av antalet elsparkcyklar där antalet tillåtna elsparkcyklar ska 

minskas med nära hälften, till 4.000 st. Vårt yrkande gick igenom och bör resultera i en 

märkbar förbättring av situationen. Vi kommer fortsätta att arbeta i motionens anda och 

inriktning. 

 

Motion nr 35 Bilda ett segregationsutskott 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen 
- Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att bilda ett utskott som stöd för styrelsen och 

distriktet i hanteringen av segregations- och integrationsfrågorna 

 

Åtgärd: Motion med attsats skickad till distriktsstyrelsen. 

Claes Wennberg, distriktsstyrelsen: Distriktsstyrelsen beslutade att ge 

försteombudsmannen i uppdrag att återkomma med ett förslag till styrelsen för att upprätta 

ett nytt utskott som hanterar segregation- och integrationsfrågor. Utskottets 

sammansättning och verksamhet kommer starta så fort som möjligt.  
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