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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 2021 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 
Motioner väckta före den 31 december 2021. 
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STADSLEDNINGSKONTORET 
Avdelningen för sekretariat och diarium 
 

 2022-02-11 Bilaga  

Nr. Motion  Dnr Inkom SLK Beredningsläge 

 
1. Motion av Stina Svensson (FI) om att stärka, utveckla och 

utöka arbetet med våldsutsatta i nära relationer med 
traumatiska erfarenheter 

0711/21 2021-04-20 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
att införa en modell för differentierad hamnavgift för att 
premiera mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens 
hamnar 

0715/21 2021-04-22 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

3. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och 
Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag 
och idéburna aktörer 

0809/21 2021-05-18 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

4. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) 
om en tjänstekoncession för att tillvarata gamla cyklar 

0810/21 2021-04-22 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

5. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) 
och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara 
villkor för mottagandet av anvisade nyanlända  

0821/21 2021-05-19 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

6. Motion av Stina Svensson (FI) och Stina Sewén (FI) om 
att utreda möjligheten att bygga vindkraftverk på 
Risholmen i Göteborgs Hamn 

0823/21 2021-05-20 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
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7. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) 
om att bygga ut vindkraften i Göteborg 

0824/21 2021-05-20 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

8. Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara 
Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta 
en nollvision mot våld i nära relation 

0856/21 2021-05-20 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

9. Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om 
en medborgarjury för klimatet 

0923/21 2021-06-10 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 23 februari 2022. 
 

10. Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) 
om mobila dialogteam 

0974/21 2021-06-23 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

11. Motion av Urban Junevik (V) om information, 
tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten 

1118/21 2021-08-26 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 23 februari 2022. 
 

12. Motion av Erik Norén (V) och Jenny Broman (V) om att 
all missbruksrådgivning i Göteborgs Stad ska vara 
kostnadsfri 

1119/21 2021-08-26 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
 

13. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och 
Stina Svensson (FI) om fler solcellsparker 

1120/21 2021-08-26 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 23 februari 2022. 
 

14. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) 
om placering av nya skolor för att främja blandade 
elevgrupper 

1185/21 2021-09-15 Kommunfullmäktige den 24 februari 2022. 
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15. Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och 
Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig 
bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt 
fossilnedrustningsavtal 

1242/21 2021-09-14 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 9 mars 2022. 
 

16. Motion av Bosse Parbring (MP), Gertud Ingelman (V) och 
Stina Svensson (FI) om att avsluta flygfrämjande 
satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från 
Göteborg 

1296/21 2021-10-13 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 23 mars 2022. 
 

17. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, 
föreningar och företag i Göteborg 

 1297/21 2021-10-14 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 23 mars 2022. 
 

18. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund 
(V) om fler HVB-hem i kommunal regi 

1352/21 2021-10-25 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 27 april 2022. 
 

19. Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus 
Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för 
frivilliga överförmyndare och ställföreträdare  
samt certifiering av gode män 

1428/21 2021-11-17 Planerad redovisning till kommunstyrelsen  
den 4 maj 2022 
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