
  

 

 

 

  

Detta dokument redovisar hur varje bifallen motion från höstkongressen 2020 har hanterats under året till höstkongressen 2021. 

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 2020. Eventuell fortsatt uppföljning 

av motion sker mellan ansvarig och motionär.   

 

 

Motion 1: Arbetsmiljö i Svenska Kyrkan 

Höstmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag  
- Att motionen med brödtext skickas till ansvariga s-politiker i Svenska Kyrkan i vårt distrikt 
- Att motionen med brödtext skickas till våra ledamöter i Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige, de sex pastoraten, de 3 

församlingarna och Begravningssamfälligheten. 
- Att ansvariga politiker driver på om att både skyddsombud och de med arbetsledande uppgifter genomgår partsgemensamt 

överenskommen arbetsmiljöutbildning. 
- Att ansvariga politiker i Svenska Kyrkan startar facklig/politisk samverkan med Kommunal för att säkra arbetsmiljön för de 

anställda. 

 



Åtgärd: Motion och brödtext skickas till Kyrkopolitiska utskottet. Motionen med brödtext har skickats till S-politiker i 

kyrkoinstanser.  

Alfred Johansson, partiexpeditionen: Efter kyrkovalet 2021 skickas motionen med brödtext till samtliga socialdemokratiska 

kyrkopolitiker från Göteborg. Motionen har även skickats till kyrkopolitiskautskottet för att titta på frågan hur arbetsmiljöfrågan kan 

drivas. 

 

 

Motion 2:  Ett hållbarare arbetsliv 

Höstmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag  
- Att anse motionen besvarad  
- Att motionen jämte utlåtande skickas till riksdagsbänken 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickas till riksdagsbänk 

Anna Johansson, riksdagsbänken: Ingen återkoppling har inkommit. 

 

 

Motion 5: Beviljat bistånd 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att formen för indragen biståndsbedömd hemtjänst ser över och alltid beslutas av den politiska nämnden 
- Att indragningen av beviljat bistånd föregås av personlig kontakt med vårdtagaren 
- Att nämndens besked lämnas skriftligt till vårdtagaren 
- Att vid indragning av hemtjänst vid angiven tid (utebliven hemtjänst) och dag alltid skall föregås av ett dokumenterat 

telefonsamtal och dokumenteras som avvikelse, avvikelserapporterna skall lämnas till den politiska nämnden för kännedom 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling: 



Marina Johansson, Kommunstyrelsen: Jag har lagt ett yrkande utifrån din motion på ÄVO-nämnden den 23 mars fram ett yrkande 

baserat på din motion. Tyvärr gick det inte igenom.  

 

 

Motion 6: Dags att börja bygga en värdig Äldreomsorg för 2000-talet 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att den göteborgska socialdemokratiska riksdagsbänken jobbar för att tillsätta en statlig utredning kring äldreomsorgens 

organisering och finansiering, för att säkra kvaliteten i omsorg och vård för de äldre. 
- Att de göteborgska kommunalråden arbetar för en kommunal utredning som kartlägger hur pengarna till äldreomsorgen 

används och att man säkrar kvaliteten i omsorg och vård för de äldre. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen och riksdagsbänken. 

Återkoppling: 

Gunilla Carlsson, riksdagsbänken: Just nu pågår en utredning som regeringen har tillsatt, som bl.a. har i uppdrag att föreslå en 

äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bl.a. 

innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Utredaren ska också överväga och vid behov lämna förslag som stärker 

tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Utredningen ska redovisas den 30 juni 2022.  Målet är att få till stånd 

långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god 

hälso-och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Regering och riksdag har under det senaste året gjort satsningar 

riktade mot äldreomsorgen. Bland annat äldreomsorgslyftet, men också stora ekonomiska tillskott till kommuner och regioner. Jag 

och mina kollegor ifrån den socialdemokratiska riksdagsbänken kommer att fortsätta att följa frågan om att bygga en värdig 

äldreomsorg för 2000-talet med utgångspunkt ifrån er motion. 

Marina Johansson, Kommunfullmäktigegruppen: Jag arbetar med motionen genom att förbereda för initiativ i den riktning som er 

motion pekar ut, under kommande höst. Jag återkommer så snart jag vet mer.  

 

 



 

Motion 7: Läkemedelsrening 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att Västra Götalandsregionen påbörjar en kartläggning av läkemedelsutsläpp från regionens sjukhus. 
- Att Västra Götalandsregionen påbörjar ett utvecklingsarbete med sjukhusnära avloppsrening av läkemedelsrester innan det 

når de kommunala avloppsnäten. 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till regionfullmäktigegruppen. 

Jan Ripa, Regionfullmäktige: Jag tar med mig frågorna och lyfter dom i Fastighetsnämnden för diskussion och undersöker 

möjligheterna för hur VGR kan kartlägga och sedan vid behov eventuellt hantera mängderna av läkemedel i avfallsvattnet. 

 

 

Motion 8: Satsa på högspecialiserad sjukvård 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Mer resurser till högspecialiserad sjukvård 
- Mer resurser för utbildning till specialistläkare 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till regionfullmäktigegruppen. 

Per Tenggren, Regionful: Ingen återkoppling har inkommit. 

 

 

Motion 9: Utredning för att förbättra för ensamma äldre 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag 
- Att en utredning kring hur äldre, som lever i ensamhushåll, ska få sina omsorgsbehov tillgodosedda på bästa sätt. 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 



 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling: 

Marina Johansson, Kommunfullmäktigegruppen: Kongressen beslutade att översända motionen till kommunfullmäktigegruppen där 

jag har varit ansvarig för frågan genom mitt gruppledarskap i ÄVO. På ÄVO-nämnden den 27 april lade vi ett yrkande i enlighet 

med motionen men det avslogs dessvärre av en enig nämnd. 

 

 

Motion 10: Risktillägg inom vården 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag  
- Att anse motionen besvarad samt 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling:  

Marina Johansson, Kommunfullmäktigegruppen: Jag har under våren arbetat med att förbereda initiativ i enlighet med motionens 

färdriktning. Initiativ kommer troligtvis tas under hösten. Jag återkommer så snart jag vet mer.  

 

 

Motion 17: Kultur på Distriktsårskongressen 

Mötet beslutade i enlighet med Lars Edmars yrkande  
- Att den Socialdemokratiska distriktsårskongressen 2020 bifaller motionen och ger distriktsstyrelsen i Göteborg i uppdrag att 

tillse att vi vid varje distriktsårskongress har ett kulturinslag. 

   

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till distriktsstyrelsen 

Återkoppling:  



Arvid Hedeborg, expeditionen: Checklistan som används för att planera distriktsårskongresser har uppdateras med att ett 

kulturinslag ska bockas av. På distriktsårskongressen 2021 fick vi förmånen att lyssna på live-uppträdande över Zoom med ingen 

mindre än Love Antell vilket självfallet var väldigt uppskattat. 

 

 

Motion 19: Stadenövergripande generationsfestival/integrationsfestival 

Mötet beslutade efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att det skapas generationsövergripande arrangemang inom befintliga aktiviteter och festivaler i Göteborgs stad. 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling:  

Viktoria Tryggvadottir, Kommunstyrelsen: Din motion har översänts till KF-gruppen och till mig som S-gruppledare i 

kulturnämnden. Våra gruppledare i KN och KS kommer ta kongressbeslutet om generationsövergripande arrangemang i beaktande 

i kommande hantering och beslut kring stadens aktiviteter och festivaler. 

 

Motion 20: Bryt segregationen för att öka integrationen 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att alla människor som får försörjningsstöd skall få aktiv hjälp med arbete. 
- Att människor som kommer nyanlända till Sverige får möjlighet till bostad, fokuserat på områden där fler människor redan 

har en tryggad ställning. 
- Att planeringen blir bättre så att människor kommer ut i egen försörjning i rimlig tid samt att barnen får likvärdig skola som 

inte skiljer sig från de förutsättningar som finns i de mest välbärgade stadsdelarna. 
- Att höstkongressen ger s-gruppen i Göteborgs kommunfullmäktige i uppdrag att arbeta vidare i denna motions anda. 
- Att får s-grupp i kommunfullmäktige jobbar ytterligare aktivt med att skapajämlika stadsdelar. 
- Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. 



 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen och riksdagsbänken. 

Återkoppling: 

Jonas Attenius, Kommunstyrelsen: Jonas, Robert Hammarstrand och Amalia Rud Pedersen har gemensamt motionerat till 

kommunfullmäktige om ett nytt system för mottagande vars innebörd är att inga nyanlända ska placeras i utsatta eller särskilt utsatta 

områden. För barnfamiljer ska möjlighet till förlängning av lägenhetskontrakt finnas vid uppvisande av motprestation genom arbete 

och/eller studier, där kommunen erbjuder stöd genom arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning. Ett nytt system för 

mottagande skulle också minska pressen på utsatta förortsskolor, som i dagsläget tvingas ta emot en orimligt hög andel av det totala 

antalet nyanlända till Göteborg – vilket går ut både över nyanlända barn och barn som är födda i Sverige. Motionens övriga förslag 

får betraktas som delvis omhändertagna, och särskilt genom Kompetenscenterverksamhetens samverkan med de fyra 

socialförvaltningarna för att hjälpa människor att gå från arbetslöshet och bidragsberoende till arbete och egenförsörjning. Avseende 

det övergripande jämlikhetsarbetet har vi bland annat lagt förslag om fler lokaler i utsatta områden, motionerat om ett 

stadsbyggnadslyft i östra Göteborg, intensivt fokuserat på tryggheten i utsatta stadsdelar, tagit kampen mot narkotikan och drivit 

igenom hundratals miljoner kronor till den jämlikhetsskapande välfärden. 

Anna Johansson, riksdagsbänken: Ingen återkoppling har inkommit. 

 

 

Motion 21: Idrott och integration 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att anse motionen besvarad 
- Att bifalla distriktsstyrelsens två nya att-satser 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att de föreningar som får kommunalt föreningsstöd fokuserar på mångfald 

och integration i sin verksamhet 
- Att motionen jämte utlåtande skickas till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Göteborg. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 



Återkoppling: 

Blerta Hoti, kommunalråd: Socialdemokraterna i nämnden verkar för att återinföra ett differentierat aktivitetsstöd som ger mer stöd 

till föreningar som är aktiva i områden med lågt föreningsdeltagande. Det pågår ett aktivt arbete för att föreningar ska utveckla sina 

värdegrunder och arbetssätt för att nå längre med frågor om inkludering och mångfald både från Göteborgs stad och 

Idrottsrörelsen. Generellt så arbetar idrotts- och föreningsnämnden för att öka föreningars aktivitet i områden med lågt 

föreningsdeltagande 

 

 

Motion 22: Klimatet 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag samt jämkat förslag med motionären 
- Att anse motionen besvarad. 
- Att bifalla ny jämkad att-sats 
- Att Distriktsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram förslag för att nå 1,5 graders målet. Förslagen kommer lyftas 

på en distriktskongress 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till distriktsstyrelsen 

Återkoppling: 

Arvid Hedeborg, expeditionen: Styrelsen har beslutat att uppdatera politikutvecklingsutskotten för att ta sikte på valet 2022. 

Utskottet för miljö- och stadsutveckling har fått ett, så kallat, riktat uppdrag att även ta fram politiska förslag för kommunal- och 

regionalnivå arbeta mot 1,5 graders målet. Samtliga utskottens förslag kommer sedan beslutas om på distriktsårskongressen 2022.  

 

 

Motion 23: Vätgas 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att anse motionen besvarad samt 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till riksdagsbänken. 

 



Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till riksdagsbänken. 

Mattias Jonsson, riksdagsbänken: Ingen återkoppling har inkommit. 

 

 

Motion 24: Återbruk 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att anse motionen besvarad 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling 

Blerta Hoti, Kommunalråd: Motionen lade fram förslag till att underlätta för återbruk av föremål i Göteborg. I svaret tryckte 

distriktsstyrelsen på vikten av återbruk, pekade på exempel på initiativ i Göteborg som stimulerar och underlättar och underströk 

motionens yrkande på att information måste finnas på flera språk. Motionen ansågs vara besvarad och skickades till den 

socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Sedan motionen behandlades har Göteborgs kommun tillsammans med övriga 

kommuner i Göteborgsregionen tagit fram en avfallsplan för åren 2021-2030. Planen har ett tydligt fokus på att minska uppkomsten 

av avfall. Den säger att alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter att lämna produkter till återanvändning. Allt som kan 

återanvändas ska återanvändas. Kommunens avfallsverksamhet, som samlar in avfall, tar hand om en del av hanteringen, t ex på 

kretsloppsparkerna och Återbruket. Men det behövs också ett samarbete med andra aktörer, såsom bostadsbolag, för att göra det 

enkelt att samla in, och samverka med verksamheter som bedriver insamling och digitala marknadsplatser. Målet är att det totala 

avfallet från hushållen ska minska med 30 % med större minskning för vissa avfall som plast och elavfall. I avfallsplanen finns även 

krav på förebyggande av avfall i kommunala verksamheter med 40 % med hjälp av bland annat handlingsplaner, ändrad 

upphandling och ökad kunskap. Här har Kretslopp och vattennämndens tidigare projekt ”Skrota skräpet” bidragit med viktiga 

erfarenheter som finns samlat som ett brett informationsmaterial för att stödja olika kommunala verksamheters avfallshantering och 

återanvändning. Ett exempel är Tage, en återbrukssajt för möbler och inventarier som kan hitta nya användare. Stadenövergripande 

arbetsgrupper kommer att bildas, där kan erfarenheterna från Skrota Skräpets arbete integreras. Materialet hittar man på 



kommunens webbsida genom sökning på ”Förebygg avfall i Göteborgs stad”. En viktig fråga som motionen tar upp är hur 

information om återbruk tillgängliggörs på olika språk. Det är ett ansvar för olika aktörer, t ex bostadsbolag och återbrukssajter. 

Kretslopp och Vatten har enligt uppgift material på olika språk.   

 

 

Motion 25: Om motioner 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att partidistriktet utreder hur slagkraftiga motioner i partidistriktets namn kan formuleras. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till distriktsstyrelsen 

Återkoppling: 

Arvid Hedeborg, expeditionen: Inför partikongressen 2021 beslutade distriktsstyrelsen, efter en kortare utredning som 

beslutsunderlag, att ta fram distriktsmotioner. Dessa distriktsmotioner skulle tas fram utifrån inkomna insända motioner som 

distriktet skulle ta ställning till för att skicka vidare till partikongressen eller inte. På så sätt tror styrelsen att de insända motionerna 

från Göteborg blir mer slagkraftiga och har större möjlighet att drivas igenom av den göteborgska delegationen på partikongressen.  

 

 

Motion 29: Att cykla är farligt 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att den socialdemokratiska distriktsårskongressen 2020 bifaller motionen och ger Socialdemokraterna i Göteborg i uppdrag 

att arbeta fram ett kraftfullt förslag i motionens anda i syfte att öka trafiksäkerheten för cyklister i Göteborg 
- Att motionen och distriktsårskongressens ställningstagande skickas vidare till s-ledamöter i Kommunstyrelsen, s-

kommunalfullmäktigeledamöterna och till s-ledamöterna i Trafiknämnden samt 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen och Trafiknämnden. 

Återkoppling: 



Blerta Hoti, Kommunalråd: Göteborg har redan en bra plan när det gäller trafiksäkerhet för cykling. Det så kallade 

cykelprogrammet. Problemet är att detta inte implementeras fullt ut i planering och genomförande i staden. Socialdemokraterna har 

varit aktiva och ställt frågor angående detta. Bland annat när det gäller gatstensbeläggningen på cykelbanorna på Hisingsbron. 

Socialdemokraterna kommer fortsatt bevaka frågan om cykelprogrammets implementering i trafiknämnden. 

 

 

Motion 30: En mer hållbar och inkluderande evenemangsstad 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att Gotevent iordningsställer utrymmen på Nya Ullevi där barn i vuxens sällskap kan ta del av konserter inom de 

gränsvärden för ljudvolymer som finns för barn under 13 år. 
- Att den socialdemokratiska gruppen i Got events styrelse får i uppdrag att driva frågan om att iordningsställa utrymmen på 

Nya Ullevi där barn i vuxens sällskap kan ta del av konserter inom de gränsvärden för ljudvolymer som finns för barn under 
13 år. 

- Att socialdemokratiska företrädare i kommunala nämnder och styrelser som ansvarar för mobilitet i staden verkar för fler 
cykelparkeringar vid arenor, museum parker och nöjesfält samt 

- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling: 

Blerta Hoti, Kommunalråd: Vad gäller att-sats 1-2 har det främst varit Tanja Josic i egenskap av gruppledare för GotEvent som varit 

ansvarig för arbetet med detta.  Man förbereder initiativ kring detta som planeras att läggas under hösten. Även Kurt Eliasson 

genom sitt gruppledarskap i GBG&Co är involverad i det arbetet. Vad gäller att- sats 3 är det främst Blerta Hoti i egenskap av 

kommunalråd med ansvar för trafik som är ansvarig för arbetet med denna att-sats. Hon har ställt en fråga i Trafiknämnden där hon 

undrar hur man arbetar med frågan. De hänvisar till fastighetsägarna och park och natur. Frågan är lyft hos GBG&CO som positivt 

tagit emot frågan då de arbetar med just evenemang. 

 



 

Motion 31: Jalla jalla hallar till alla! 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att fler idrottsanläggningar öppnas i Göteborg 
- Att verka för att renovera och fixa till redan befintliga idrottsanläggningar samt  
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling:  

Blerta Hoti, kommunalråd: Socialdemokraterna bejakar de investeringsplaner som finns inom Göteborgs stad när det gäller idrott. 

Socialdemokraterna framhåller vikten av att bygga anläggningar i områden där det finns få idrottsanläggningar per invånare. Mest 

tydligt är tidigare stadsdelen Majorna/Linné. Socialdemokraterna är pådrivande i arbetet med Arenaområdet och utvecklingen av 

Heden, Ruddalen och andra idrottsområden. Det är lätt att tänka på idrottsanläggningar som sporthallar och bollplaner men det 

finns en rad idrotter som har andra förutsättningar och som kan integreras i befintliga idrottsområden, liksom byggande av utegym, 

hinderbanor och andra anläggningar för mer hälsorelaterad träning. Socialdemokraterna har också varit pådrivande i arbetet med att 

förutsättningarna för att bygga fullmåttshallar i samband med skolbyggen skall undersökas. Detta har lett till att åtminstone två 

skolor nu byggs med fullstora idrottshallar istället för mindre skolsporthallar. 

 

 

Motion 32: Kyrkbytorget - ett levande torg 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att ge i uppdrag till distriktsstyrelsen att genom föreningar samla in synpunkter från boende och verksamma i området på 

vad som ska finnas på torget, samt att ge i uppdrag till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Göteborg att 
arbeta för en generationsöverskridande mötesplats på Kyrkbytorget utifrån medborgarnas synpunkter. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till distriktsstyrelsen 

Arvid Hedeborg, expeditionen: Frågan behandlades av distriktsstyrelsen som gav uppdraget till Lundby S-förening att samla in 



medborgares åsikter om Kyrkbytorget. Sammanställningen har översänts till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

för vidare arbete kring torget.  

 

 

Motion 33: Studentlägenheter, en allmän nytta 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg ges i uppdrag att bygga studentlägenheter och bostäder för unga vuxna. 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg antar motionen för sin egen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Viktoria Tryggvadottir, Kommunstyrelsen: Motionen har fördelats på gruppledarnivå och då har det blivit Amalia Rud Pedersen 

som genom sitt gruppledarskap för Framtiden AB blivit främst ansvarig för arbetet med motionen. Under våren har man arbetat 

med att förbereda initiativ i motionens riktning. Jag kommer ge dig mer info under hösten när jag vet mer. 

 

 

Motion 34: Vart ska framtiden bo? 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att fler studentbostäder byggs i Göteborg 
- Att studentbostäder planeras in i stadsplaneringen. 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att studentbostäders hyra hålls skälig i relation till studiemedlet. 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg antar moitonen som sin egen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Viktoria Tryggvadottir, Kommunstyrelsen: Främst ansvarig för arbetet med er motion är Camilla Widman, gruppledare för S i SGS 

Studentbostäder. Under våren har Camilla arbetat med att förbereda initiativ i motionens riktning, jag kommer kontakta er igen 

under hösten om jag fått mer info till dess. 

 



 

Motion 35: Tillfälliga öppna ytor i staden 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att kommunen passar på att bygga tillfälliga aktivitetsparker för olika aktiviteter på de ytor som väntar på att bli bebyggda. 
- Att det ställs krav vid markanvisning på att marken inte får stå öde och tom samt 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Viktoria Tryggvadottir, Kommunstyrelsen: Kongressen beslutade att skicka motionen till kommunfullmäktigegruppen där Robert 

Hammarstrand varit främst ansvarig för arbetet med motionen. Robert sitter som gruppledare i fastighetsnämnden, varför det är 

naturligt att han ansvarar för motionen. Av kommunalråden är det Viktoria Tryggvadottir som är främst ansvarig.  

Robert har under våren arbetat för att förbereda initiativ i motionens riktning, jag kommer återkoppla till dig under hösten så snart 

jag får mer info om hur det går med det arbetet. 

 

 

Motion 36: Gör Vasagatans allé till ett inspirerande kulturstråk 

Åke Person Härlanda sdf yrkar bifall till två nya att-satser 
-  att det skapas ett centralt beläget kulturstråk i form av t ex statyer och andra konstverk på ett eller flera för staden 

viktigt/viktiga tema/n som inspiration för medborgare och turister 
- att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska KF-gruppen för genomförande 

 

Åtgärd: Motion skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Viktoria Tryggvadottir, Kommunstyrelsen: Jag har tagit hand om din motion och arbetar på ett yrkande utifrån motionen och 

kongressbeslutet. Yrkandet ska när det är klart läggas i kommunstyrelsen. De som är ansvariga för att arbeta med dina motioner är 

kommunalråd Viktoria Tryggvadottir Rolka, gruppledare i Kulturnämnden Mariya Voyvodova samt ansvarig stadssekreterare 

Elisabeth Hulter.  

 



 

Motion 38: Cykelförvaring 

Marianne Carlström Älvstranden sdf, yrkar bifall till tredje att-satsen 

Distriktsstyrelsen yrkar bifall till sitt förslag 

 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att kommunala arbetsplatser måste bereda plats om möjligt för dess medarbetare för trygg cykelförvaring. 
- Att vid nybyggnation skall det alltid beräknas för trygg cykelförvaring för alla medarbetare 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling: 

Viktoria Tryggvadottir, Kommunstyrelsen: Kongressen beslutade även att skicka motionen vidare till den socialdemokratiska 

kommunfullmäktigegruppen, där Viktoria Tryggvadottir Rolka blev främst ansvarig för arbetet med motionen.  

Viktoria har ansvar för bland annat stadsbyggnadsfrågor. Viktoria har under våren arbetat med att förbereda initiativ i motionens 

riktning, jag kommer återkomma till dig under hösten med mer information om vad för typ av yrkande vi kommer lägga och i vilken 

nämnd. 

 

 

Motion 41: Tågtrafik i egen regi 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för att risker, kostnader och konsekvenser av att upphandla kollektivtrafik ska 

utredas grundligt innan beslut om att upphandla trafiken tas, både på regional och kommunal nivå. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling: 



Per Tenggren, Regionfullmäktige: Beslut på dåk:en kommer att följas upp så att vi från Göteborgs sida tar upp det i arbetet med att 

ta fram en ny regional handlingsplan inför valet 2022. 

Jonas Attenius, Kommunstyrelsen: Redan i samband med försäljningarna av GS Buss och GS Trafikantservice föreslog (S) att man 

borde utreda en kommunalisering av linjebusstrafiken i Göteborg. Förslaget mötte inte stor entusiasm regionalt och röstades ner av 

den samlade högermajoriteten, men kommunicerades bland annat här: https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/slapp-den-

ideologiska-bromsen-behall-gs-buss/. Spårvagnstrafiken vill vi ha i egen regi, utan marknadsexperiment och privata aktörer. 

 

 

Motion 43: Fri åkning inom lokaltrafiken i Göteborg för all skolungdom upp till 20 år 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens jämkningsförslag  
- Att utifrån synen att försöka minska segregationen pga. inkomst för barn o ungdom är det viktigt att alla barn och ungdomar 

åtminstone i detta hänseende skall ha samma möjligheter varför jag menar att skolbarn och skolungdom bör få åka utan 
avgift varje dag. 

- Att våra kommunalråd i Göteborg driver frågan 
- Att sommarlovskortet ska införas för alla skolungdomar i Göteborg. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling: 

Blerta Hoti, kommunalråd: I egenskap av kommunalråd med ansvar för trafik så har jag hanterat denna motion. Genom 

förhandlingar med Alliansen har Socialdemokraterna lyckats med finansiering av sommarlovskort, för 2021. Avgiftsfria kort för alla 

barn dygnet runt är en mer långsiktig ambitionen som får tas med i den allmänna ekonomiska prioriteringen. 

 

 

Motion 45: Alla ska kunna komma till skolan 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att bifalla motionen att Göteborgs stad förenklar och stimulerar processen för ansökan om skjuts till skolbyggnad för 

funktionsvarierade så att föräldrar endast behöver skicka in en(1) ansökan om skjuts till och från skolbyggnaden. 
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- Att Socialdemokraterna i Göteborg antar motionen som sin egen 
- Att motionen sänds vidare till s-gruppen i kommunfullmäktige samt 
- Att motionen jämte utlåtande översänds till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Viktoria Tryggvadottir, Kommunstyrelsen: Er motion har översänts till S gruppledare i Grundskolenämnden som kommer att 

bevaka hur processen för ansökan om skolskjuts förändrats och att processen med förenkling fortskrider. Detta efter att samma 

gruppledare frågat förvaltningen om detta införts och då fått till svar att det gjort det. Nu blir det alltså gruppledarens ansvar att 

bevaka processen. 

 

 

Motion 46: Folkbildningskampanj 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  
- Att bifalla motionen 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg verkar för en bred folkbildningskampanj bland sina medlemmar och andra intresserade 

på temat Det digitaliserade samhället – förutsättningar inför ett epokskifte samt  
- Att motionen jämte utlåtande översänds till distriktsstyrelsen. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till distriktsstyrelsen 

Arvid Hedeborg, expeditionen: Styrelsen har beslutat att studieansvarig, Ulla-Karin Näslund, ska genomföra en föreläsningsserie i 

tre delar om digitalisering under hösten 2021.  

 

 

Motion 47: Utflyttarförskolor 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 
- Att bifalla motionen 
- Att Socialdemokraterna i Göteborg arbetar för att utreda hur modellen med så kallade ”utflyttarförskolor” skulle kunna 



införas i Göteborg stad. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling:  

Viktoria Tryggvadottir, Kommunstyrelsen: Din motion har översänts till gruppledare i Förskolenämnden som lagt fram yrkande om 

att utreda införande av utflyttarförskolor. Nämnden beslutade 210526 att avslå yrkandet. De som har haft ansvar för att jobba med 

din motion och driva den framåt är gruppledare i Förskolenämnden, Aslan Akbas. Kommunalråd med ansvar för skolfrågor, 

Viktoria Tryggvadottir Rolka. Samt ansvarig stadssekreterare Elisabeth Hulter. 

 

 

Motion 48: Utveckla Autokton Pedagogikmetod för förorten  

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  

- Att arbeta för att intresserade forskare vid Göteborgs Universitet skall bjudas in till samarbete med Göteborgs Stad. 

- Att arbeta för att Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad skall tillsammans planera för ett flerårigt pilotprojekt på 

Lärjeskolan där de skall kartlägga de största utmaningarna som skolan har, föreslå vetenskapliga lösningar, välja lämpliga för 

just Lärjeskolan och genomföra dem under ett antal år i praktiken. 

- Att arbeta för att Göteborgs Stad inte skall hålla sig blint till en viss typ av pedagogik, t.ex. Monroemetoden som inte har 

visat sig tillräckligt framgångsrik under de 20 åren på Hjällboskolan. 

- Att arbeta snabbt, innan Lärjeskolan har fått ett dåligt rykte. 

- Att arbeta för att Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad gör en uppföljning av arbetet, mäter betygsutvecklingen och, 

om resultat visar sig vara bra, generaliserar lösningen och formaliserar en autokton pedagogik som kan appliceras på andra 

krisande skolor i Angered, i Göteborg och i Sverige. 

- Att arbeta för att Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs Universitet säkrar en stabil, flerårig finansiering av projektet 

genom statliga, egna, utvecklings- och/eller andra lämpliga medel. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 



Återkoppling: 

Viktoria Tryggvadottir, Kommunfullmäktigegruppen: Er motion har översänts till gruppledare i Grundskolenämnden som arbetar 

med ett yrkande utifrån motionen och kongressbeslutet. Yrkandet kommer att läggas under hösten och handla om att om att 

redovisa befintliga samarbeten med GU och om att följeforskning bör ske på nya Lärjeskolan. 

De som har varit ansvariga för att arbeta med er motion har varit Viktoria Tryggvadottir Rolka, kommunalråd och gruppledare för S 

i Grundskolenämnden. Samt ansvarig stadssekreterare Elisabeth Hulter. 

 

 

Motion 49: Ang att det på alla kommunala gymnasier ska finnas möjlighet att som gymnasiekurs välja 

körkortsundervisning 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  

- Att Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt ska verka för att erbjuda körkort/körkortsundervisning som en gymnasiekurs 

på alla kommunala gymnasieskolor 

- Att Socialdemokratiska partidistrikt skall verka för att erbjudandet av körkort/körkortsundervisning som en gymnasiekurs, 

skall gälla alla gymnasieskolor, även friskolor 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen. 

Återkoppling: 

Viktoria Tryggvadottir, Kommunfullmäktigegruppen: Din motion har översänts till gruppledare i Utbildningsnämnden som arbetar 

på ett yrkande utifrån motionen och kongressbeslutet.  

De som har varit ansvariga för att arbeta med din motion är Alfred Johansson, gruppledare för S i Utbildningsnämnden, samt 

Viktoria Tryggvadottir Rolka, kommunalråd med ansvar för skola. Elisabeth Hulter har varit ansvarig stadssekreterare. 

 

 

Motion 52: Gör områdespolisen i Göteborg nordost mer folklig 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  



- Att arbeta för att fördubbla medel till områdespolisen i Göteborg Nordost (och därmed Angered) och detta långsiktigt. 

- Att arbeta för att områdespolisen i Göteborg Nordost (och därmed Angered) skall få i uppdrag att för de medel långsiktigt 

anställa medarbetare med stark anknytning till stadsdelarna där de skall jobba. 

- Att arbeta för att områdespolisen i Göteborg Nordost (och därmed Angered) skall få i uppdrag att ytterligare stärka 

samverkan med civilsamhället (de boende, föreningar, fastighetsägare, näringsidkare, skolor, fritidsgårdar och andra lokala 

aktörer) och på det sättet bygga relationer och kännedom om området. 

 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen och riksdagsbänken. 

Återkoppling: 

Marina Johansson, Kommunfullmäktigegruppen: Jag har hanterat din motion genom att fram ett yrkande ÄVO-nämnden den 23 

baserat på din motion. Tyvärr gick den inte igenom.  

Mattias Jonsson, riksdagsbänken: Ingen återkoppling har inkommit. 

 

Motion 53: Om ersättning till brottsoffer 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  

- Att riksdagsgruppen får i uppdrag att verka för en förbättring av brottsoffrens möjligheter enligt vad som beskrivits ovan 

- Att distriktskongressen antar motionen som sin egen 

Åtgärd: Motion och utlåtande skickad till kommunfullmäktigegruppen och riksdagsbänken. 

 

Återkoppling: 

Johan Büser, riksdagsbänken: Ingen återkoppling har inkommit. 

 

Motion 54: Godis 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  

- Att motionen jämte utlåtande översänds till riksdagsbänken 

 



Återkoppling: 

Gunilla Carlsson, riksdagsbänken: Enligt svaret på motionen, så har Konsumentverket i avsikt att se över alla gamla 

överenskommelser i närtid, och då också den ifrån 1988 som handlar om exponering av godis i livsmedelsbutiker. 

Jag har som ambition att följa frågan, och se vad man gör för överenskommelser framöver, och vid behov lyfta frågan vidare. 

 

 

Motion 57: Minnesstund för Srebrenicas offer 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  

- Riksdagsbänken får i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna minnestund i riksdagen 11 juni eller någon dag under 

juni månad för att hedra de som föll offer för folkmordet i Srebrenica (största folkmordet sen andra världskriget) 

 

Återkoppling: 

Johan Büser, riksdagsbänken: Gällande denna motion som jag har ansvar för, gällande Srebrenica, och mot bakgrund av 

partidistriktets beslut så kommer det att bli en riksdagsmotion som hanteras till hösten 2021.  

 

 

Motion 59: Time for some history 

Mötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag  

- Att motionen jämte utlåtande översänds LO Västsverige för beaktande 

Återkoppling: 

Arvid Hedeborg, distriktsstyrelsen: Motionen jämte utlåtande har skickats till LO Västsverige för beaktande.  

 


