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Redovisning av motioner som väckts i 
kommunfullmäktige och som ännu ej 
besvarats 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Stadsledningskontorets redovisning av motioner som väckts i fullmäktige och som ännu 
ej besvarats antecknas. 

Ärendet 
Motioner i kommunfullmäktige bör enligt kommunallagen beredas på ett sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom ett år har fullmäktige möjlighet att avskriva motionen 
från vidare handläggning. 

I bilagan till tjänsteutlåtandet redovisas beredningsläget i de motioner som är väckta före 
den 31 december 2020 samt när respektive motion planeras redovisas för beslut. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Redovisningen medför inte några ekonomiska konsekvenser för staden. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. Relevanta dimensioner tas upp i respektive motion. 

Bilaga 
1. Motioner väckta före den 31 december 2020. 
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1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) 
angående tillköp i kollektivtrafiken 

0325/19 2018-12-20 Återremiss till trafiknämnden på 
kommunfullmäktige den 10 september 2020 - 
planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 5 maj 2021. 
 

2. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia 
Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) 
och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i 
kollektivtrafiken 

0533/19 2019-02-21 Återremiss till trafiknämnden på 
kommunfullmäktige den 10 september 2020 - 
planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 17 mars 2021. 
 

3. Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda 
inrättandet av en förvaltningsöverskridande 
samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare 

0710/19 2019-04-25 Återremiss till stadsledningskontoret på 
kommunstyrelsen den 9 december 2020. 
 

4. Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla 
valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten 

1094/19 2019-09-10 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

5. Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta 
riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga 
Göteborgs Stads beslutsunderlag 

1215/19 2019-10-17 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

6. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet 
av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad 

1252/19 2019-11-05 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

7. Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max 
antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar 
och bolag 

1255/19 2019-11-06 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 
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8. Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Pernilla Börjesson 
(SD) om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställningar inom äldreomsorgen 

1320/19 2019-11-18 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

9. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om en ny policy för 
modersmålsundervisning 

1325/19 2019-11-19 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

10. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra reglerna 
för uthyrning av kommunala hyresrätter 

1326/19 2019-11-19 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

11. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck 
(SD) om att redovisa statistik beträffande studieresultat för 
ensamkommande i Göteborgs Stad  

1330/19 2019-11-19 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

12. Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) 
och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav 
för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad  

1331/19 2019-11-18 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

13. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
att inrätta en haverikommission kring mäns våld mot 
kvinnor  

1361/19 2019-11-25 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

14. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i 
nära relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

1362/19 2019-11-25 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

15. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck 
(SD) om att utveckla och kostnadseffektivisera tolktjänster 
i Göteborgs Stad 

1387/19 2019-12-05 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 
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16. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda kostnader 
och verksamhetspåverkan samt underlätta för Göteborgs 
Stads anställda att lämna blod på arbetstid 

1395/19 2019-12-06 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

17. Motion av Emmali Jansson (MP), Martin Nilsson (MP) 
och Karin Pleijel (MP) angående nya gång- och cykelbroar 
över älven 

1412/19 2019-12-10 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

18. Motion av Emmali Jansson (MP) och Martin Nilsson 
(MP) angående öppna serveringsområden 

1413/19 2019-12-10 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

19. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
bilfria söndagar 

0305/20 2019-12-19 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

20. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
uthyrning av solceller 

0306/20 2019-12-19 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

21. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) 
om mål för inköp av ekologiska livsmedel 

0403/20 2020-01-23 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

22. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad 
som område ska undantas från asylsökandes möjligheter 
att få dagsersättning för att bo i eget boende 

0421/20 2020-01-27 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

23. Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) och Jörgen Fogelklou 
(SD) om att utreda införandet av en kulturarvsgaranti 

0506/20 2020-02-18 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

24. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Rasmus Ragnarsson 
(SD) om att utreda möjligheten att omvandla vattentornet i 
Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning 

0510/20 2020-02-18 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 
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25. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck 
(SD) om att utreda införandet av etableringslån 

0511/20 2020-02-18 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

26. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och 
avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn 
Rushd 

0512/20 2020-02-18 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

27. Motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) 
om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till  
FN-initiativet The Shift 

0833/20 2020-04-14 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

28. Motion av Daniel Bernmar (V) om att ta fram en plan för 
att stjärnmärka stadens äldreomsorgsverksamheter 

0834/20 2020-04-14 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

29. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och 
Emmali Jansson (MP) om att öka den hållbara lokala 
livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad 

0840/20 2020-04-14 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

30. Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) 
om skolskjuts för elever i grundsärskolan 

0921/20 2020-05-07 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 

31. Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) 
om boendeformer riktade mot äldre  
HBTQ-personer 

0941/20 2020-05-11 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 10 februari 2021. 

32. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) 
om att öka den biologiska mångfalden och förbättra 
reningen av dagvatten 

1103/20 2020-06-24 Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. 
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33. Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) 
om att strategiskt samordna och stärka bredd- och 
elitidrotten i Göteborg 

1232/20 2020-07-03 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 19 maj 2021. 

34. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
sänkta hastigheter på Göteborgs Stads vägnät 

1248/20 2020-09-01 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 10 februari 2021. 

35. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
att förstärka arbetet med att stödja och skydda anhöriga till 
personer i kriminalitet 

1386/20 2020-10-06 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 2 juni 2021. 

36. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och 
Stina Svensson (FI) om åtgärder för att göra Göteborg till 
en bättre cykelstad 

1466/20 2020-11-10 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 5 maj 2021. 

37. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) 
om att omvandla området innanför vallgraven till ett 
bilfritt "superkvarter" 

1467/20 

 

2020-11-10 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 5 maj 2021. 

38. Motion av Jenny Broman (V) om gratis mensskydd till 
barn och unga i grundskolan och gymnasieskolan 

1468/20 2020-11-10 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 17 mars 2021. 

39. Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) 
och Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter ett 
barnrättsombud i respektive socialnämnd 

1506/20 2020-11-20 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 19 maj 2021. 

40. Motion av Karin Pleijel (MP), Teysir Subhi (FI) och Jenny 
Broman (V) om våldsförebyggande arbete i skolan 

1539/20 2020-11-20 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 17 mars 2021. 
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41. Motion av Bettan Andersson (V) och Frida Tånghag (V) 
om orosanmälan till socialtjänsten vid sexköp 

0318/21 2020-12-07 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 2 juni 2021. 

42. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel 
(MP) om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen 
"Sluta skjut" 

0319/21 2020-12-10 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 16 juni 2021. 

43. Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) 
och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva 

 

0320/21 2020-12-10 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 2 juni 2021. 
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