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I spåren av globaliseringen och de senaste ekonomiska kriserna ser vi hur ny underklass håller på 
att växa fram som står utanför arbetsmarknaden. Otrygga anställningar, näst intill inga möjligheter 
att organisera sig och konstant stress är vardag för dessa människor. De saknar även rätt till mycket 
av den välfärd andra tar för given.  

A-kassa, försörjningsstöd och sjukförsäkring gäller i praktiken inte alla idag. I Sverige har 1 miljon 
människor i arbetsför ålder mellan 20 och 64 år en inkomst på mindre än 5000 i månaden och 
584 000 en inkomst på mindre än 500 i månaden.1 Fattigdomen finns inte bara långt borta i ”tredje 
världen”, den finns här – mitt ibland oss. Förtroendet för välfärdsstaten urholkas när de människor 
som verkligen behöver hjälp möts av misstänksamhet och krav på orimliga motprestationer i 
kontakten med socialkontor, A-kassa och försäkringskassan.  

För att garantera att ingen faller mellan stolarna räcker det inte att stärka arbetares rättigheter, 
möjlighet att organisera sig och makt på arbetsmarknaden, samt bygga ut nuvarande 
försäkringssystem. Dagens trygghetssystem är inte designade för att fånga upp alla på grund av 
kravet på motprestation. Vi borde införa ett lägsta golv i välfärdsstaten utan hål och luckor, en 
grundinkomst på existensminimum som garanteras alla villkorslöst. 

BASINKOMST – FUNGERAR DET? 
Experiment med basinkomst har genomförts i större skala i bland annat Uganda, Kenya, Namibia, 
Malawi, Brasilien, Indien, Mexiko och Sydafrika. 2 I Alaska finns Alaska Permanent Fund ur vilken 
alla vuxna medborgare får en regelbunden inkomst, i Brasilien finns La Bolsa Familia där en 
basinkomst utbetalas mot att barnen går i skolan och Iran införde som första land i världen en 
nationell, individbaserad, villkorslös basinkomst till alla, både barn och vuxna, under hösten 2010. 
I boken ”Just give Money to the poor” (2010)3 utvärderar forskarna effekterna av basinkomst: 

 Villkorslösa pengar är ett oerhört framgångsrikt sätt att frigöra människor och bekämpa 
fattigdomen. 

 Kriminalitet, ojämlikhet, undernäring, spädbarnsdöd, tonårsgraviditeter och skolk 
minskar samtidigt som skolresultaten, hälsan och livskvaliten ökar.  

 Ineffektiva sociala program och biståndsverksamhet kan avvecklas. 

 Korruptionen och svartarbete minskar. 

 Fler jobb skapas, sysselsättningen och skatteintäkterna ökar 

                                                 
1
 http://www.etc.se/analys/medborgarlon-gar-att-infora  

2
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2268552 , 

http://www.poverty-action.org/sites/default/files/wings_full_policy_report_0.pdf , 
http://www.washingtonpost.com/opinions/free-money-might-be-the-best-way-to-end-poverty/2013/12/29/679c8344-5ec8-11e3-95c2-

13623eb2b0e1_story.html  
3
 http://www.oecd.org/dev/pgd/46240619.pdf 

http://www.etc.se/analys/medborgarlon-gar-att-infora
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2268552
http://www.poverty-action.org/sites/default/files/wings_full_policy_report_0.pdf
http://www.washingtonpost.com/opinions/free-money-might-be-the-best-way-to-end-poverty/2013/12/29/679c8344-5ec8-11e3-95c2-13623eb2b0e1_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/free-money-might-be-the-best-way-to-end-poverty/2013/12/29/679c8344-5ec8-11e3-95c2-13623eb2b0e1_story.html
http://www.oecd.org/dev/pgd/46240619.pdf
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Men det är inte bara i utvecklingsländer basinkomst testats framgångsrikt.  När USA:s president Lyndon B. 
Johnson deklarerade krig mot fattigdomen på 60-talet så gjordes storskaliga experiment med 
basinkomst i bland annat Pennsylvania, Indiana, North Carolina, Seattle och Denver. Efter 
utvärderingar av försöken visade sig basinkomst fungera så bra att nästa president, Nixon, beslutade 
sig för att genomdriva reformen i hela landet. Nixon skrev en motion om basinkomst som antogs av en 
överväldigande majoritet i april 1970 av kongressen. Men som vanligt föll demokraternas goda ambitioner 
i senaten så basinkomst infördes aldrig nationellt. På 80-talet tog Reagan över. Trots att 80 % av 
amerikanska folket då var positiva till basinkomst fnös Reagan föraktfullt och deklarerade att 60- 
och 70-talets krig mot fattigdomen var över och att fattigdomen vunnit! 4 Canada tog dock ett steg 
från experiment till verklighet och införde basinkomst för alla fattiga i staden Dauphin1974. 5 
Resultaten var över all förväntan och gjorde att de konservativa domedagsprofeternas fantasier om 
massflykt från arbete föll platt som en pannkaka: 

 Folk låg inte hemma och latade sig på soffan utan fortsatte arbeta. Det totala antalet 

arbetade timmar minskade dock med några procent för: (1) föräldrarna hann vara hemma 
med barnen ett par extra månader, och (2) ungdomarna utbildade sig mer.  

 Studieresultaten höjdes, nyföretagandet ökade och ekonomin fick sig en skjuts. 

 Våldet i nära relationer minskade. 

 Sjukhusbesöken minskade med hela 8,5 %  

 Folk blev gladare och friskare och tog sig ur fattigdom och missbruk.  

Det framgångsrika initiativet avslutades dock abrupt fem år senare 1979 när de konservativa tog 
makten. Men de positiva effekterna höll i sig och de dröjde många år innan fattigdomen återinförts 
i staden.  

VARFÖR BÖR VI INFÖRA BASINKOMST I SVERIGE? 
Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter har var och en rätt att klara sin grundläggande 
försörjning och få sina grundläggande materiella behov tillgodosedda. Medborgare ska inte behöva 
ansöka om att få sitt dagliga bröd. Att överleva är en mänsklig rättighet. Alla skall ha tillräckligt att 
leva på. I Sverige lyckas vi i dag inte garantera alla FN:s mänskliga rättigheter, vi har utvecklat ett 
system med restriktioner, byråkrati, motkrav och stigmatisering. Resultatet blir att det finns 
människor som faller mellan stolarna och lever i stor fattigdom. Det är oacceptabelt! Visionen att 
alla svenskar ska ha en ekonomisk grundtrygghet är sedan länge etablerad, och något som vi helt 
säkert har råd med. Därför är det nu dags att utan omsvep erbjuda denna trygghet till alla vuxna 
medborgare. Här är en lista med mer specifika skäl: 

1. HÖGRE LÄGSTA LÖNER OCH BÄTTRE ARBETSVILLKOR 
En basinkomst gör det realistiskt för människor att tacka nej till för dåliga arbetsvillkor och usla 
löner och stärker därmed arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. När hotet om uppsägning 
inte blir lika kraftfullt kan människor orka och våga organisera sig fackligt för bättre förhållanden 
på arbetsplatsen och helt säga nej till oseriösa företag som inte borde finnas på marknaden vars 
affärsidé främst ligger i att utnyttja anställda till slavlöner. 

2. BÄTTRE MOTIVATION TILL ARBETE 

                                                 
4
 http://www.remappingdebate.org/article/guaranteed-income%E2%80%99s-moment-sun?page=0,1  

5
 http://www.winnipegfreepress.com/local/dauphins-great-experiment.html  

http://www.remappingdebate.org/article/guaranteed-income%E2%80%99s-moment-sun?page=0,1
http://www.winnipegfreepress.com/local/dauphins-great-experiment.html
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Det ska löna sig att arbeta. I dagens samhälle lönar det sig sällan att arbeta för de som har det 
ekonomiskt svårt. Då kan de bli av med aktivitetsersättning och försörjningsstöd. Med en 
ovillkorad basinkomst lönar det sig att arbeta oavsett hur få timmar extra du arbetar.  
 
2. MINDRE BYRÅKRATI 
Administrationen på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialkontor kan skäras ned. 
Många insatser för enskilda ärenden, kontroll och aktivering blir överflödiga och samhäll et kan 
styra om dessa resurser till något mer produktivt och nödvändigt. Detta kan vara till exempel 
undervisning, vård och proaktivt socialt arbete som gör en skillnad i människors liv, istället för att 
ställa krav i utbyte mot att hjälpa dem betala räkningar. 

3. INGET FUSK 
Man kan undvika det mesta bidragsfusket och pengatänkandet (det vill säga att människor planerar 
sina liv efter de bidrag de kan få) när alla har rätt till en fast och ovillkorad inkomst. All kontroll 
och misstänksamhet försvinner från myndigheternas dagordning. Socialarbetare och andra 
myndighetspersoner slipper vara fönstertittande spioner som försöker sätta dit fuskare och övergå 
till att försöka hjälpa människor på riktigt.  

4. FÖRETAGANDE OCH INNOVATION 
Basinkomst är ett evigt starta-eget bidrag som får nyföretagande att blomstra. I dag kan småföretag 
tvingas sälja av värdefulla tillgångar som firmabilen och kontorslokalen innan samhället kan tänka 
sig hjälpa till med ekonomiskt stöd i svårare tider. Med basinkomst har småföretagare det som 
krävs för att överleva även svårare tider. De kan då lägga mer tid och resurser på att utveckla sina 
företag långsiktigt istället för att tvingas ta varje litet uppdrag till varje pris för att hålla huvudet 
över vattnet. Det blir möjligt för fler att starta företag och satsa när de vet att de har ett ekonomiskt 
skyddsnät och överlever utan en omfattande byråkrati.  

5. KONST OCH KULTUR 
Konstnärer, författare och musiker får bättre möjligheter att fokusera på sin konst. Stödsystemen 
för konst och kultur kan elimineras och med dem ömsesidig avundsjuka, kotteribildningar, 
anklagelser om insmickrande kultur- och smakdomare som förpestar de konstnärliga miljöerna. 
Man är också garanterad att få behålla frukterna av sin konst, utan att bidraget sjunker för att man 
har en lyckad vernissage. 

6. GLESBYGDSLÖSNING 
Basinkomst kommer dessutom att främja glesbygden, då det blir lättare för orter att överleva med 
säsongsbaserad industri som turist- och skogsnäring. De som vill bo kvar tvingas inte in i staden 
lika lätt utan kan stanna på sin ort. Även den mindre ekologiska småjordbrukaren får lättare att 
klara sig med en ekonomisk grundtrygghet. 

7. VÄRDIGHET, TRYGGHET OCH FRIHET 
Basinkomst garanterar individens värdighet. Till skillnad från andra former av offentlig välfärd och 
privat välvilja blir individen helt fri från underordning. När basinkomst är något som alla har rätt 
till behöver ingen stå med mössan i hand inför en handläggare. Alla är sin egen herre med en 
demokratiskt garanterad försörjning. Den enskilde får större frihet än nu att utvecklas och att 
förbättra sin situation. Först när hotet om ens överlevnad är undanröjt så kan människan göra 
riktigt meningsfulla fria val. 
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8. BÄTTRE MATCHNING PÅ ARBETSMARKNADEN 
När anställda inte längre är pressade att till varje pris stanna kvar eller söka ett arbete de inte trivs 
med så kommer företagarna få fler anställda som trivs bättre, är mer motiverade för sitt jobb och 
villiga att investera långsiktigt i arbetet för en god arbetsmiljö. Vi får en bättre matchning och 
effektivitet på arbetsmarknaden.  

9. VINN SLAGET OM MEDELKLASSVÄLJARNA  
Allt sedan människan skapade sitt första redskap har vi strävat efter att göra mer med mindre insats, 
att effektivisera. Och vi har varit duktiga på det. Mekanisering, automatisering, datorisering och 
robotisering har gjort att vi idag har helt andra förutsättningar än vi haft historiskt. Idag kan vi 
producera tjugo gånger så mycket med samma arbetsinsats som i slutet på 1800-talet och dubbelt 
så mycket som i början av 1980-talet. Men istället för att dra nytta av detta försöker vi hålla fast vid 
att alla ska lönearbete lika mycket eller mer. För att lyckas med detta har politiken alltmer och 
desperat börjat fokusera på att skapa jobb. När robotiseringen går framåt i högre fart blir det en 
allt mer hopplös kamp, vilket vi tydligt kan se genom att studera arbetslösheten i Europa. 
Basinkomst möjliggör istället en fördelning av lönearbete mellan de överarbetade och de arbetslösa. 
De som idag jobbar långa timmar mot sin vilja ges större möjlighet att gå ner i t id, vilket i sin tur 
ger nya arbetsmöjligheter för de som idag jobbar mindre än de vill. Basinkomst skulle likt 
föräldraförsäkringen kunna bli en populär reform även för väljargrupper som den stressade 
storstadsmedelklassen, som kan gå ner i arbetstid istället för att köpa ROT/RUT-tjänster.  

10. JÄMSTÄLLDHET  
Dagens inkomstrelaterade bidrag ger mindre till kvinnor än till män, så basinkomst skulle i 
praktiken innebära en mer jämställd fördelning av resurserna. I den mån barn omfattas får vi en 
rejäl förstärkning för ensamstående föräldrar, bland vilka kvinnor är överrepresenterade.  
Basinkomst gör det lättare att lämna ett destruktivt förhållande eftersom en person i ett förhållande 
som är utan annan inkomst slipper vara ekonomiskt beroende av sin partner. Personen utan 
lönearbete får därmed större möjlighet att lämna ett destruktivt förhållande. Ett omtvistat men 
sannolikt resultat från försöken i USA på 70-talet var att skilsmässorna ökade av just den 
anledningen. Värt att nämna är också att feministiska partier som Feministiskt initiativ är positiva 
till basinkomst och vill att staten utreder saken.  

11. PSYKISK HÄLSA 
Sverige blir allt rikare men ändå ökar den psykiska ohälsan. Det kan bero på att klyftorna ökar och 
rikedomarna inte kommer de fattiga till del. Alain Topor, psykolog och docent i socialt arbete vid 
Stockholms universitet, menar att psykofarmaka idag till stora delar skrivs ut för att behandla 
symptom som är ett direkt resultat av fattigdom. Han genomförde en studie i Blekinge landsting där ca 100 
personer med långvarig psykisk ohälsa fick en femhundring extra i månaden under ett år. Andelen deltagare som 
behövde psykiatrisk slutenvård hade sjunkit med 30 procent redan efter ett halvår. Isoleringen minskade, 
försökspersonerna visade färre symptom på sina diagnoser och de kunde trappa ner på sina mediciner och i vissa fall 
helst sluta med sina mediciner. Basinkomst innebär en ekonomisk trygghet som ger människor större 
makt över sina liv. Detta leder till ökad fysisk och psykisk hälsa. Basinkomst ger en grundläggande 
trygghet som minskar den stress och oro som upplevs av många som inte har en stabil inkomst. 
Även för de som skulle klara sig utan basinkomsten innebär själva vetskapen om att den finns en 
psykologisk lättnad.   

12. FYSISK HÄLSA 
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Den som mår dåligt av sitt jobb får större möjligheter att söka en bättre arbetsmiljö vilket i sin tur 
gör god arbetsmiljö till ett viktigt konkurrensredskap för företagen. När det blir bättre arbetsvillkor 
inom tunga yrken, t ex inom sjukvården, blir färre sjuka. När sjuka inte behöver oroa sig över 
sjukpenningen blir de friska snabbare och när de kan ta den tid det tar att återhämta sig håller de 
sig friska längre. Detta kommer få stor effekt på vår fysiska och mentala hälsa vilket i sin tur minskar 
belastningen på sjukvården och sociala skyddsnäten. När de till exempel i Kanada på 70 -talet 
betalade ut en mindre summa till alla med låg inkomst utan krav på motprestation minskade 
belastningen på sjukvården med 8,5%.   

13. STÖRRE KÖPKRAFT HOS FATTIGA ÖKAR EFTERFRÅGAN OCH SKAPAR JOBB 
Ett problem med dagens ojämlika fördelning av resurser är att de rikaste inte har tid eller lust att 
konsumera upp sina stora kapital. De sparar ofta sina förmögenheter på hög eller investerar på 
bostadsmarknaden och på börsen. Där förblir pengarna ofta improduktiva och bidrar mest till att 
driva upp värdet på tillgångar och aktier. Pengar som ges till de fattigaste i samhället konsumeras 
istället omedelbart och kommer direkt ut i den reella ekonomin, dessa pengar blir produktiva och 
ökar efterfrågan, fler får jobb och skatteintäkterna ökar. 

SAMMANFATTNING: 

 Basinkomst avlastar myndigheterna från den resursslukande kontrollapparat som idag 
administrerar bidrags- och försäkringssystemen. 

 Basinkomst mildrar den press som får lönearbetare att slita ut sig, belasta sjukvården och 
lämna arbetsmarknaden i förtid. 

 Basinkomst botar det stigma som får arbetslösa och sjuka att isoleras och krympa sina 

sociala nätverk. 

 Basinkomst minskar uppkomsten av onda cirklar där fattigdom orsakar desperation, 
missbruk och kriminalitet. 

 Basinkomst gör det möjligt att minska onödiga och skadliga former av arbete och 
konsumtion och främjar miljömässigt hållbara aktiviteter som kultur och föreningsliv.  

 Basinkomst gör det lättare att lämna arbeten där vi inte längre trivs och utvecklas för att 
söka sådana där vi är mer entusiastiska och produktiva.  

 Basinkomst gör det lättare att pröva de jobbchanser som dyker upp under perioder av 

arbetslöshet eller sjukdom utan att straffas med indragna bidrag och ersättningar.  

 Basinkomst gör det lättare att ta oss tid till vidareutbildning och omskolning.  

 Basinkomst gör det lättare att ta risker, utveckla idéer, utforska vår potential och starta 
nya verksamheter. 

 Basinkomst gör det lättare för människor att gå ner i arbetstid och dela på arbetet så alla 

kan hjälpas åt istället för att några ska göra allt.  

 När människor får tid och resurser att engagera sig i samhällets utveckling får vi en 
demokrati för alla som blomstrar på riktigt. 

FRÅGOR & INVÄNDNINGAR: 

ÄR FÖRSLAGET HÖGER ELLER VÄNSTER? 
Basinkomst är ett förslag som liberaler, socialister, konservativa och gröna enas kring. Basinkomst 
har förespråkats av tio nobelpristagare och ekonomipristagare till Nobels minne, bland annat 
fredspristagaren Martin Luther King, Desmomd Tutu, litteraturpristagaren Bertrand Russell samt 
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USA:s president Nixon. Ideologisk hemvist påverkar dock ofta hur hög man anser att 
basinkomsten ska vara och hur man anser att den finansieras.  

 

HUR SKA DET FINANSIERAS? 
Liberaler och konservativa vill helt eller delvis ersätta a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, 
studiemedel, pension m.m. med basinkomst och kan därmed finansiera reformen utan 
skattehöjningar. Socialister vill ha kvar en generell välfärdsmodell med behovsanpassade 
försäkringar och ser basinkomst som ett sätt att bygga ut välfärden. Finansiering kan ske genom 
mark-, inkomst-, miljö-, produktions-, konsumtions-, naturresurs- och/eller spekulationsskatter. 
Vad basinkomst kostar beror på vilken nivå som väljs. Basinkomst kan innebära alltifrån någon 
tusenlapp i månaden till Schweiz förslag på över sjuttontusen i månaden. Den exakta nivån beror 
på både ideologiska och praktiska val och vårt lands ekonomiska möjligheter. Det enklaste är 
troligen att inleda med en låg nivå och sedan successivt bygga ut basinkomsten.  

HUR SKA REFORMEN INFÖRAS? 
Det finns två modeller för basinkomst som brukar diskuteras. En möjlighet är negativ inkomstskatt: 
de som tjänar under en viss tröskel får pengar av systemet, de som tjänar över tröskeln betalar in 
pengar. Den negativa inkomstskatten trappas av sakta ju mer du tjänar för att undvika 
marginaleffekter så du få mer pengar i plånboken för varje ny krona du tjänar. En annan möjlighet 
är en fast utbetalning varje månad, exempelvis kunde barnbidraget sakta byggas ut till ett 
”livsbidrag” och börja följa med upp i åldrarna. Pengarna kan sedan hämtas tillbaka igen från de 
med högre inkomst genom strategiska skatter så pengarna hämnar där de gör störst nytta. Resultatet 
av de två systemen är exakt desamma när det gäller var pengarna hamnar i slutändan, det är bara 
två olika praktiska vägar att implementera reformen som kunde ha olika pedagogiska 
fördelar/nackdelar. 

SVERIGE HAR VALT EN ANNAN VÄG, BASINKOMST PASSAR INTE OSS! 
Det stämmer inte. Basinkomst står INTE i motsättning til l en generell välfärdsmodell där resurser 
fördelas efter behov. Det förslag vi förespråkar innebär att välfärdsstaten byggs ut med ett lägsta golv som 
garanteras alla villkorslöst så att ingen kan fall mellan stolarna . Därutöver vill vi socialdemokrater givetvis 
ha kvar andra bidrag, försäkringar och trygghetssystem så resurserna fördelas dit de gör mest nytta. 
Basinkomst står inte heller i motsättning till den svenska modellen där arbetare engagerar sig 
fackligt och löner och kollektivavtal förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter. Basinkomst 
stärker arbetstagarna och ger dem den trygghet som krävs för att engagera sig mer fackligt. A-kassa 
och inkomstförsäkring kan fortsatt spela en viktig roll. Storbritanniens största fackförbund Unite 
är positiva till basinkomst. 

KOMMER INTE ALLA ATT SLUTA JOBBA DÅ? 
Det stämmer inte. Ingenstans där basinkomst testats har arbetsminskningen varit oroväckande, 
genomsnittet ligger på ungefär 2 timmar mindre arbete i veckan. Bland annat kan det ha att göra 
med att arbetsminskningen motverkas av att lägstalönerna stiger. De som arbetar mindre är 
föräldrar som är hemma med barnen ett par extra månader och studenter som läser mer. Även om 
vi kan se en minimal arbetsminskning har basinkomst totalt sett positiva effekter på ekonomin. 
Utvärderingar av försök i bland annat Canada och USA visar att nyföretagandet, jobben och 
skatteintäkterna ökar. 
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HUR KAN MAN FÅ NÅGOT VILLKORSLÖST? 
Vi har fått vägar, hus, fabriker, skolor, sjukhus, infrastruktur, gruvor, naturresurser, produktiva 
ekosystem och teknik helt gratis genom att födas in i samhället. Basinkomst är som nobelpristagare 
i ekonomi Herbert A. Simon konstaterar ett sätt att dela på åtminstone en del av det vi alla får 
villkorslöst av tidigare generationer, naturen och automatisk robotproduktion på ett mer rättvist 
sätt än idag. 

AVSLUTNING 
Idén om basinkomst har gått från tankesmedjor till experiment och konkret handling. 
Nederländerna och Finland håller på att genomföra praktiska experiment med basinkomst. Schweiz 
har precis folkomröstat om saken. European Citizens' Initiative for an Unconditional Basic 
Income6 driver på för att EU ska utreda frågan. EU-parlamentet tog 2010 ett beslut om att 
medlemsstaterna skulle undersöka möjligheten till ”villkorslös basinkomst” och genomföra 
pilotprojekt.7 En generell, ovillkorlig basinkomst är en reform med stor potential att bli verklighet. 
Den bryter mot nyliberalismens egoistiska syn på välfärd som motprestation till den samhällsnytta 
du gör. Reformen är en inte bara en vacker tanke utan i högsta grad möjlig att förverkliga. Sverige 
är ett av världens rikaste länder, låt oss införa en ny mänsklig rättighet till basinkomst, ett nytt golv 
i välfärdsstaten ingen kan trilla igenom, och en gång för alla avskaffa fattigdomen!   

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: 
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att staten tillsätter en utredning av 

olika modeller för att införa villkorslös basinkomst i Sverige. Konsekvenserna av olika 
möjliga nivåer på basinkomsten och olika sätt att implementera reformen ska granskas.  

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Sverige följer EU-parlamentets  
beslut och genomför pilotprojekt med basinkomst i några kommuner.  

Motionär: Samuel Kazen Orrefur 

 
Utlåtande  
Motionären tar upp viktiga och intressanta aspekter kring hur man i framtiden kan komma att 
säkerställa den enskilde individens ekonomiska trygghet och att Socialdemokraterna i Stockholms 
län verkar för att genomföra ett pilotprojekt i några kommunen. 

Sigtuna arbetarekommun anser det vara en mycket intressant framtidsfråga och beslutar anta 
motionen som sin egen. 

 

                                                 
6 http://basicincome2013.eu/en/index.html  
7
 Viktigt att veta inför planerandet av pilotstudier är att det mest värdefulla ur forskningssynpunkt vore ett lokalt försök i en liten kommun där 

alla människor (eller alla under en viss inkomst) får en garanterad basinkomst. För att arbetspendling inte ska förstöra experimentet för mycket 
(genom att utsocknes pendlar in och minskar lönetrycket) så bör orten/kommunen vara så isolerad som möjligt, t.ex. någonstans i inre Norrland. 

http://basicincome2013.eu/en/index.html
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Föredragande: Khashayar Farmanbar - khashayar.farmanbar@nacka.se 

Motionären tar i sin motion upp frågan om basinkomst och pekar dess potentiella fördelar. De 
teoretiska resonemang om ett sådant systems fördelar kan förvisso ifrågasättas, men i huvudsak så 
bygger vår samhällsmodell på att nationens gemensamma intäkt kommer främst från människors 
arbete. Detta arbete genererar skatteintäkter, och det är vår skyldighet att vrida och vända på 
varenda skattekrona för att nå störst effekt för användning av dessa.  

Distriktsstyrelsen ser inte att basinkomst av denna typ till varenda invånare gör större nytta för 
jämlikheten mellan människor i vårt land och bättre möjligheter för var och en att nå sina drömmars 
resmål jämfört med att pengarna används till satsningar inom exempelvis skolan, vården och 
omsorgen, eller att bekämpa klassklyftorna i vårt land som under senaste decennier har sett ökade 
klyftor. 

Det är dock troligt att en basinkomstmodell av denna typ innebär en stor kostnad för hela 
skattekollektivet och minimerar utrymmet att göra andra viktiga satsningar och därmed blir det 
mindre pengar över till det som faktiskt bygger upp vår gemensamma välfärd, och kan ge var och 
en jämlika livschanser. Resultatet av en sådan basinkomst skulle bli en successiv övergång från ett 
välfärdssamhälle för alla till att varje individ med sin inkomst ska bekosta större del av skolan, 
vården och omsorgen, dvs en succesiv övergång från ett gemensamt finansierat välfärdssektor till 
att var och en ska jaga sina egna lösningar i enlighet med en nyliberal samhällssyn.  

På många sätt skulle systemet därmed kunna liknas högerns stora skattesänkningar som förvisso 
ger något mer i plånboken för varje person, men lämnar så stora hål i de offentliga finanserna att 
den gemensamma välfärden blir lidande. I fallet med basinkomst skulle alla få lite mer i plånboken 
men fördelningen skulle inte vara progressiv som vi socialdemokrater eftersträvar för att öka 
jämlikheten, inte heller skulle den summa varje person får vara så pass att den skulle göra större 
nytta än att utöka vårt samhällsbygge med välfärdssatsningar och att stärkt socialt skyddsnät.  

Motionen tar upp några exempel på länder som har infört detta, eller överväger att utreda ett sådant 
system. Med få undantag, läs Finland som överväger detta, utgörs dessa länder med stora inkomster 
från naturresurser, exempelvis Iran, Kuwait, Brasilien. Att inkomsten från dessa naturresurser delas 
ut i form av medborgarlön eller basinkomst är inte helt nytt. I många av länderna söder om den 
Persiska viken, exempelvis Saudi Arabien, Kuwait, Oman m.fl. har detta förekommit under lång 
tid. Sveriges intäkter kommer från arbete och det är rimligt att dessa skatteintäkter ska hanteras för 
att nå störst effekt. 

Våra bästa satsningar för jämlikhet som har gett varje människa frihet, framgång och livskvalitet 
har alltid byggt på generella reformer som samtidigt riktat sig till vitala och välbehövliga områden, 
exempelvis barnbidraget eller vår tids största digitaliseringsreform Hem-PC, vår satsning på 
folkidrotten som gett alla barn möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, eller den kommunala 
musikskolan. Dessa reformer har alla varit generella och samtidigt riktade till olika verksamheter. 
De har varit möjliga tack vare att gott skatteunderlag som inte tunnats ut via orimliga 
skattesänkningar eller basinkomst system liknande det som beskrivs i motionen. Ett allmänt bidrag 
som basinkomstmodellen tenderar att urholka utrymmet för en vital och generell välfärdssamhälle, 
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utan att det i sig ger tillräckligt mycket i plånboken för människor att kunna kompensera för de hål 
som uppstår i det gemensamma skyddsnätet. 

att avslå motionen.  

Socialdemokraterna har till riksdagen lagt ett förslag till förändring av Lagen om offentlig 
upphandling som utmynnar i att upphandlade objekt skall utföras av företag med kollektivavtal. 

Till det förslaget säger de borgerliga allianspartierna nej. Helt i enlighet med sin ideologi som är att 
företagen fritt skall sätta sitt pris på jobbet och sitt pris (lön) får de anställda arbetarna, även under 
kollektivavtalet. 

Nu har även Sverigedemokraterna offentligt gått ut med att de skall rösta nej med samma 
motivering som allianspartierna. Därmed faller förslaget i riksdagen. Ett oacceptabelt beslut för 
landets löntagare och för oss i arbetarrörelsen. 

Vi måste stå upp och ta fajten för att genomföra lagförslaget, dels genom kampanjer på olika sätt 
och som prioriterad fråga i kommande valrörelse. Partiet kan också driva frågan om offentliga 
upphandlingar med kollektivavtals bundna företag i sitt vanliga arbete i kommuner och landsting.  

Med hänvisning till ovanstående föreslås; 

att partiet verkar för att all offentlig upphandling skall ske med kollektivavtalsbundna 
företag. 

Jan Aspefjord 

Medlemsmötets beslut: Motionen skickas in som Täby AKs egen 

 

Föredragande: Serkan Köse – serkan.kose@riksdagen.se 

Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Det är viktigt med ordning och reda. Ett 
viktigt steg i rätt riktning är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar 
i Sverige.  

Distriktsstyrelsen delar därför intentionerna i motionen och anser att det är upprörande att våra 
gemensamma skattepengar idag kan gå till att stötta företag som dumpar löner och arbetsvillkor. I 
Stockholm får t.ex. taxichaufförer 27 kronor i timmen för att köra våra äldre från vårdcentralen till 
hemmet för att de borgerliga partierna i Stockholms läns landsting vägrar ställa krav på villkor enligt 
kollektivavtal i färdtjänstupphandlingarna.  

För att ändra på detta föreslog regeringen till riksdagen att det ska ställas krav på schyssta villkor i 
offentliga upphandlingar. Eftersom stat, kommun och landsting varje år upphandlar varor och 
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tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Och den offentliga sektorns storlek uppgår till cirka 50 
procent av BNP och sysselsätter en betydande del av befolkningen. Värdet av alla varor och tjänster 
som produceras på uppdrag av offentlig sektor och som finansieras med allmänna medel motsvarar 
i dag cirka 33 procent av de offentliga utgifterna. Distriktsstyrelsen anser att det är självklart att 
dessa medel ska användas på bästa sätt.  

Den 30 november röstade tyvärr de borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna nej till 
regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling. Riksdagen sa nej till de delar av 
förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester 
för leverantörernas personal. Enligt regeringsförslaget skulle sådana krav ställas i upphandlingens 
slutfas, men tyvärr sa högermajoriteten i riksdagen nej till det. Riksdagen sa också nej till regeringens 
förslag om att ge upphandlade myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina 
anställda försäkringar och tjänstepension.  Med detta visade Sverigedemokraterna återigen att de är 
ett arbetarfientligt parti som allierade sig med de mäktiga ekonomiska intressen före att stå fast vid 
vad de tidigare har uttalat.  

Vi socialdemokrater vill ha en ny upphandlingslag, eftersom den innebar i sak att det blir 
obligatoriskt att ställa krav på en lön att leva på och schyssta villkor vad gäller arbetstid och 
semester. Svenska arbetare och löntagare skulle uppleva en förbättring i arbets- och levnadsvillkor. 
Seriösa företagare skulle ges en konkurrensfördel gentemot de oseriösa. Ingen lönedumpning skulle 
få ske med skattebetalarnas pengar.  

Konkurrensverket visar att den som säljer en vara eller tjänst till lägst pris ofta vinner de offentliga 
upphandlingarna. Distriktsstyrelsen anser att det är förfärligt att gång på gång höra om 
lönedumpning och otrygga villkor i till exempel taxi- och byggbranschen. Vi socialdemokrater vill 
vända en utveckling där företag vinner upphandlingar genom att konkurrera med dåliga löner och 
villkor.  

Distriktsstyrelsen anser därför att det är dags att ställa krav på lön och arbetsmiljö i enlighet med 
kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. På så sätt är det möjligt att utveckla moderna och 
grundläggande rättigheter i arbetslivet. På så sätt är det också möjligt att stödja seriösa företag 
istället för att göda oseriösa firmor. 

Det är rimligt att den offentliga delen av samhällsekonomin som styrs politiskt är fri från 
lönedumpning och osjysta villkor. Därför ska alla företag som deltar i offentliga upphandlingar ska 
följa reglerna i de svenska kollektivavtalen. På så sätt är det möjligt att få bort oseriösa företag som 
ruffar åt sig våra skattepengar. 

Därför kommer vi socialdemokraterna fortsätta kräva nya regler för offentlig upphandling. Regler 
som inte gynnar oseriösa företag.  

att anse motionen besvarad, samt 

att överlämna motionen jämte utlåtandet till länsriksdagsgruppen.  
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Debatten om offentliga upphandlingar har varit uppe till diskussion på olika sätt, inte minst inom 
landstinget. 

En annan diskussion som förekommer är renligheten på våra sjukhus. Flera exempel finns på 
personer som upplever smuts och dåligt städade områden på sjukhusen.  

För att slippa upphandling och förbättra kontrollen på städningen kan partiet verka för att vi 
fastanställer personal på sjukhusen med ansvar för respektive avdelning/område. Då kan det bli till 
en viss prestige att presentera sin avdelning som en bra, ren och fin avdelning.  

Det kommer att kosta mer än låga anbud, men en ren och bra miljö är värd detta, både för anställda 
och patienter. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

att     partiet får i uppdrag att verka för att städpersonalen blir fast anställda av respektive 
sjukhus inom Stockholms Läns Landsting. 

Jan Aspefjord 

 

Medlemsmötets beslut: Motionen skickas in som Täby AKs egen 

 

Föredragande: Serkan Köse – serkan.kose@riksdagen.se 

Motionären föreslår att partiet ska verka för att städpersonalen blir fast anställda på våra sjukhus. 
Distriktsstyrelsens delar motionärens problembild med bristande städning i vården. Patienter 
vittnar om dammiga vårdavdelningar och snuskiga toaletter. Anhöriga berättar om hur de själva 
har tagit tvål och pappershanddukar för att göra det någorlunda rent kring sina närstående.  

Även Smittskyddsinstitutet har påpekat bristande städning och hygien på sjukhusen som ett välkänt 
problem över hela Sverige. 

Smutsiga vårdmiljöer försämrar inte bara patienternas upplevelse av vårdens kvalitet, utan riskerar 
också patientsäkerheten genom ökad risk för vårdrelaterade infektioner.  Även vårdens resurser 
påverkas av bristande städning och hygien. Kan vi minska antalet vårdrelaterade infektioner skulle 
landstinget frigöra både fler vårdplatser och skattemedel. Det är pengar som verkligen kan 
användas till bättre saker i vården. 

Vi Socialdemokrater anser att vården ska vara ren, fräsch och säker. Och har därför lanserat 
konkreta förslag för städningen, bland annat inspirerade av Capio S: t Görans akutsjukhus i 
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Stockholms läns landsting, som ska bidra till en renare, fräschare och säkrare vård för alla – 
patienter, närstående och personal.  

Vi Socialdemokrater vill driva på utvecklingen av en renare, fräschare och säkrare  vård genom 
följande: 

1. Renare sjukhus med Capio S: t Görans akutsjukhus koncept för städning 
Städningen måste bli en integrerad del av vård- och omsorgsarbetet där samtliga anställda. Detta 
för att vi ska kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner och leverera en patientsäker vård. 
Det privata akutsjukhuset Capio S: t Göran har framgångsrikt lyckats arbeta utifrån den principen. 
Nu vill vi att länets alla vårdgivare jobbar för en renare vård och gärna  med hjälp av Capio S: t 
Görans modell: Egen städning, kontinuerliga kontroller av städningens kvalitet, och tydligare 
städansvar för vårdpersonalen respektive lokalvårdare. 

2. Självrisk för komplikationer orsakade av vårdrelaterade infektioner 
Vi vill att Stockholms läns landsting går i bräschen för en ersättningsmodell som innebär att 
sjukhusen själva måste betala för vårdinsatser vid komplikationer orsakade av vårdrelaterade 
infektioner. Modellen ska fungera som ett skarpare incitament för vårdgivarna att hålla nere antalet 
vårdrelaterade infektioner genom exempelvis bättre städning och följsamhet till hygienriktlinjer. 
Det ska löna sig att bli ett renare och fräschare sjukhus. Om effekten blir positiv vill vi att fler 
landsting följer efter. 

För att lyckas med detta krävs att de anställda har schysta villkor. Därför anser distriktsstyrelsen att 
alla anställda i landstinget ska erbjudas trygga anställningsvillkor och inflytande över sitt jobb och 
sin vardag. Offentliga arbetsgivare har ett särskilt ansvar för att utveckla trygga och stimulerande 
arbetsplatser, därav ska tillsvidareanställning vara huvudsaklig anställningsform i landstinget. 
Samtidigt som distriktsstyrelsen anser att det ska finnas möjlighet för andra anställningsformer 
såsom vikariat om så behovet finns.    

att bifalla motionen, samt 

att överlämna motionen jämte utlåtandet till landstingsgruppen. 
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Idag har Sveriges gymnasieskolor ett betygs-system, som bygger på att eleven får betyg i varje 
ämneskurs de läser på gymnasiet. Om en elev t.ex. väljer att läsa tre matematikkurser så får eleven 
tre betyg i matematik. Detta medför stress då eleven tvingas att hela tiden ligga på topp. Eleven 
kan inte ha en dålig termin för att nästa termin ta igen vad eleven har missat.  

Detta system bidrar även till en ökad arbetsbelastning för både elever och lärare då det finns 
nationella prov i samtliga ämnen och ett betyg som skall sättas minst en gång per läsår ibland oftare, 
som kommer att avgöra om eleven kommer in på högre studier eller ej.  

Om eleven t.ex. får ett E i matematik 1B och sedan läser in och får ett C i matematik 3B så kommer 
betyget i 1B fortfarande räknas när eleven söker in till högre studier.  

Detta borde ses över och det borde införas slutbetyg i ämnen som t.ex. matematik. Eleven bör 
betygsättas på den kunskap den har när den lämnar gymnasiet och inte på den kunskap den hade i 
åk 1. Detta borde även vara till gagn för de högre studierna och antagningen till dessa då den 
relevanta kunskapen eleven har när den lämnar gymnasiet bedöms och inte vad den kunskap eleven 
hade i åk 1.  

I svensk skola idag jobbar även lärarna mycket med formativ bedömning vilket innebär att lärarna 
hela tiden följer kunskapsutvecklingen för eleverna och synliggör denna. Lärarna utgår ifrån varje 
elevs nivå och ger eleven konstant återkoppling för att maximera lärandet. Denna process blir hela 
tiden avbruten då eleverna måste deltaga i de nationella proven för varje kurs. Det blir ä ven 
frustrerande för både elever och lärare när en elev haft en bra kunskapsutveckling under tre år men 
betyget i åk1 fortfarande räknas vid intagningar till högre studier och kan i värsta fall göra så att 
eleven ger upp.  

Elever lär i olika takt det vet vi. Eleverna går även igenom olika faser på ett personligt plan under 
gymnasietiden det är en tid då individen bygger sin identitet. All denna stress och att ständigt 
prestera att alltid ligg på topp kan inte vara bra för elevens personliga utveckling och det är definitivt 
inte bra för lärmiljön. 

Jag vet att en översyn av den svenska gymnasieskolan just nu görs på regeringsnivå, men då jag i 
skrivande stund ej fått något svar i denna fråga så väljer jag ändå att lämna in denna motion.  

Vi motionärer vill därför att Stockolmsläns distriktskongress beslutar:  

- att ta bort kursbetyg och införa ämnesbetyg på gymnasieskolan.  

- att ge i uppdrag till riksdagsgruppen att utreda hur övergången från kursbetyg till 
ämnesbetyg kan göras på bästa sätt samt att implementera det förslag de kommer fram 
till. 

Anna Kalles, Marianne Åslin, Lorenzo Garcia, Hassan Khalif, Anja Nyman och Christina Mansén 
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Utlåtande: 
Arbetarekommunen instämmer med motionärerna och stödjer motionen i sin helhet, och  beslutar 
anta motionen som sin egen. 

 

Föredragande: Helene Hellmark Knutsson – helene.hellmark-knutsson@regeringskansliet.se 

Under för lång tid har svensk skola präglats av omfattande och för snabbt genomförda reformer 
färgade av ideologi snarare än av forskning och profession. De förändringar i skolan som den förra 
borgerliga regeringen drev igenom har därför fått allvarliga följder. Två stora utmaningar i skolan 
som vi nu står inför är en ökande ojämlikhet och ett stort behov av fler lärare. För oss som 
socialdemokrater är det helt oacceptabelt. Även om skolan behöver arbetsro kan vi inte godta en 
växande ojämlikhet eller att alla barn inte får träffa riktigt bra lärare som har tid att utföra sitt yrke. 
Därför prioriterar vi socialdemokrater arbetet för en stark och jämlik kunskapsskola, men 
reformerna ska bygga på långsiktighet och förankring i forskning och profession. Den 
socialdemokratiskt ledda regeringen har utifrån detta redan påbörjat arbetet för att gå mot ett 
införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan då dagens kursbetyg är problematiska.  

Dagens kursbetyg riskerar att medföra att de som får låga betyg i början av sin utbildning tappar 
viljan att studera och ger upp. Sverige behöver istället ett betygssystem som speglar faktiska 
kunskaper, men även uppmuntrar till lärande och gör att ansträngning lönar sig i skolan. 
Ämnesbetyg kan bättre fånga den utveckling som eleven gör under hela gymnasietiden. Dessutom 
kan de minska den administrativa bördan för lärarna genom att minska det merarbete som krävs 
när betygssättningen ska ske i flera steg. Det är viktigt för att ge lärarna mer tid att koncentrera sig 
på att vara lärare. Snart efter regeringstillträdet tillsatte den socialdemokratiskt ledda regeringen 
Gymnasieutredningen med ett uppdrag att föreslå hur ett införande av ämnesbetyg kan 
genomföras. Den har nu lämnat sitt betänkande som ger ett gediget kunskapsunderlag för det 
fortsatta arbetet, där det är en socialdemokratisk ambition att på ett välförankrat sätt införa 
ämnesbetyg i gymnasieskolan. 

att bifalla att-sats 1, samt 

att anse att-sats 2 besvarad.  

 

 

Barn och unga rör allt mindre på sig och mår allt sämre psykiskt. Den fysiska och, inte minst, 
psykiska hälsan påverkar möjligheten att ta till sig annan kunskap i skolan. Det är dessutom en 
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viktig faktor i barnets framtida hälsa. Ett sätt att motverka fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa är 
att inom ramen för ämnet Idrott och hälsa ge skolan ett tydligare uppdrag att motverka fysisk 
inaktivitet och psykisk ohälsa. Detta skulle kunna nås genom ökad tid för ämnet Idrott och hälsa i 
skolan. Att öka tiden för Idrott och hälsa skulle få ett antal positiva effekter, såsom ökad fysisk 
aktivitets och möjligheter att på ett mer strukturerat sätt prata om psykisk ohälsa för att bryta 
stigmat och tabut kring detta. Utökad tid skulle dock också innebära risker för de elever som idag 
går till dessa lektioner med en klump i magen på grund av oro och obehag inför lektionen, ofta 
kopplat till att bli bedömda i fysisk förmåga. Därför föreslår motionen också ändrade betyggrunder 
för ämnet Idrott och hälsa. 

Därför föreslår jag 

att: ämnet Idrott och Hälsa reformeras i syfte att öka mängden fysisk aktivitet i skolan, och får ett 
tydligt uppdrag att innefatta kunskap om psykisk hälsa.  

att: betyget i ämnet baserats på två parametrar, där ett minimumdeltagande i fysisk aktivitet avgör 
om du når godkänt, men att kunskaperna som visas inom hälsa är nivåavgörande över godkänt.  

att: den socialdemokratiska länsbänken från Stockholms län får i uppgift att driva frågan om 
reformering av ämnet Idrott och hälsa i enlighet med motionen 

Mette Hildingsson 

 

Styrelsens yttrande 
Föredragande: JOAKIM JONSSON 

Motionären tar upp viktiga frågor, såsom öka mängden fysisk aktivitet i skolan samt att öka kunskap 
om psykiskt hälsa. Styrelsen delar motionärens uppfattning om detta och föreslår därför  

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 
att  anta motionen  som arbetarekommunens egen och skicka den vidare till 

distriktskongressen. 

 

 

Barn och unga rör allt mindre på sig och mår allt sämre psykiskt. Den fysiska och, inte minst, 
psykiska hälsan påverkar möjligheten att ta till sig annan kunskap i skolan. Det är dessutom en 
viktig faktor i barnets framtida hälsa. Ett sätt att motverka fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa är 
att inom ramen för ämnet Idrott och hälsa ge skolan ett tydligare uppdrag att motverka fysisk 
inaktivitet och psykisk ohälsa. Detta skulle kunna nås genom ökad tid för ämnet Idrott och hälsa i 
skolan. Att öka tiden för Idrott och hälsa skulle få ett antal positiva effekter, såsom ökad fys isk 
aktivitets och möjligheter att på ett mer strukturerat sätt prata om psykisk ohälsa för att bryta 
stigmat och tabut kring detta. Utökad tid skulle dock också innebära risker för de elever som idag 
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går till dessa lektioner med en klump i magen på grund av oro och obehag inför lektionen, ofta 
kopplat till att bli bedömda i fysisk förmåga. Därför föreslår motionen också ändrade betyggrunder 
för ämnet Idrott och hälsa. 

Därför föreslår jag 

att: ämnet Idrott och Hälsa reformeras i syfte att öka mängden fysisk aktivitet i skolan, och får ett 
tydligt uppdrag att innefatta kunskap om psykisk hälsa.  

att: deltagande i fysisk aktivitet ska uppmuntras på olika sätt till exempel genom ökad frihet i val av 
aktivitet och/eller kriterier för betyg.  

att: den socialdemokratiska länsbänken från Stockholms län får i uppgift att driva frågan om 
reformering av ämnet Idrott och hälsa i enlighet med motionen 

Åsa Zetterberg, Centrala – Lilla Albys S-förening 

 

Arbetarekommunens yttrande: Motionären tar fasta på att allt fler barn blir stillasittande och att 

det också leder till att de mår allt sämre psykiskt. Idrott och hälsa i skolan måste reformeras. Man 

måste bättre uppmärksamma den psykiska ohälsan negativa effekter. Barn och unga riskerar att få 

en betydande ohälsosam livsstil med fysisk inaktivitet, vilket i sin tur innebär att de risker drabbas 

av olika sjukdomar så som övervikt, diabetes typ 2 samt hjärt- och kärlsjukdomar: alla relaterade 

till att barn rör sig mindre och skaffar sig en stillasittande livsstil. För att förebygga fysisk och 

psykisk ohälsa måste vi reformera skolämnet idrott och hälsa för barnens skull. Att motivera elever 

att ägna sig åt fysisk aktivitet kan åstadkommas utan att koppla detta till ett särskilt betyg eller 

särskilda betygskriterier. Alla som har goda kunskaper om de negativa hälsoeffekter inaktivitet leder 

till blir tillräckligt motiverade att delta i de fysiska aktiviteter som ordnas på skoltiden.  

Beslut: att anta motionen som arbetarekommunens egen och översända motion jämte yttrande till 
Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktårskongress 2017. 

 

Föredragande: Khashayar Farmanbar - khashayar.farmanbar@nacka.se 

Motionären tar upp ett viktigt förslag för folkhälsan, barnens välmående och framgångsförmåga i 
skolan. 

Det finns forskning som visar att det ökad fysisk aktivitet ökar koncentrationsförmågan, 
välmåendet och är en bra samhällsekonomisk investering. Just därför finns också Idrott och Hälsa 
som ett av grundskolans ämnen i skollagen. Distriktsstyrelsen är positiv till ökad fysisk aktivitet i 
skolan. 

Motionärens argumenterar för att en ändring av betygsystemet för att öka incitamentet för elever 
att delta och genomföra fysisk aktivitet. Distriktsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning. När 
enbart teoretisk kunskap om idrott ska utgöra nivåerna för att nå över godkänd minskar den fysiska 
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aktivitetens betydelse för betyget och riskerar att omvandla även idrotten till ett teoretiskt ämne. 
Distriktsstyrelsen tycker det är rimligt att färdighet i idrott i sig ska även fortsättningsvis ska utgöra 
grunden för att nå mer än bara godkänd. 

 

Den andra delen av motionen syftar till att beredda ämnets innebörd så att även ämnet psykisk 
hälsa ska ingå i ämnet Idrott och Hälsa. Läroplanens syftesförklaring avser att belysa den fysiska 
aktivitetens effekt på den psykiska hälsan. Distriktsstyrelsen tycker att den nuvarande skrivningen 
ger en rimlig avgränsning och definition för ämnet. Samtidigt återfinns det som motionären 
efterfrågar att eleverna ska lära sig om psykisk hälsa i läroplanen inom ämnet biologi under rubriken 
Kropp och Hälsa, fr.o.m. åk 4. Därtill finns i avsnittet om Skolans Uppdrag stipulerat att även hälsa 
och livsstilsfrågor ska belysas. 

Lärarutbildningen har ändrats flera gånger avseende exempelvis upplägg och examens-
beskrivningar.  Senaste läroplanen, LGR11 antogs 2011 och justerades 2016, vilket innebär att vi 
än inte har sett de första lärarna från den förändrade utbildningen komma ut i arbetslivet i någon 
utsträckning. Långsiktigt kan det vara en idé att i likhet med exempelvis Singapore ha en ständig 
översyn och justering av läroplanerna. Vi såg att en sådan justering gjordes 2016 av den 
socialdemokratiskt ledda regeringen. 

att avslå motionen. 

 

 

Just nu kommer ett stort antal enskommande ungdomar till vår region. Att se till att de får en bra 
start i sitt nya hemland är en viktig uppgift för oss alla. Ju bättre integrationen går desto bättre 
resultat för både samhället och den enskilde. 

En viktig del i integrationen är skolgången. Idag har kommunerna ett utbildningsansvar för 
ungdomar upp till 18 år. Det innebär i de flesta fall att ungdomarna placeras i traditionell 
gymnasieskola.  

Många unga börjar gymnasiet, då andra alternativ inte är tillgängliga. Folkhögskola kan många 
gånger vara ett bättre alternativ för vissa ungdomar, bland annat de med kortare 
utbildningsbakgrund. Folkhögskolorna har en pedagogik utbildningsmiljö och är en annorlunda 
utbildningsform som på ett positivt sätt kan påverka lärandet och den personliga utvecklingen.  

Den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län är ett konkret och bra exempel där 
kommunerna samverkar för elevernas bästa. Ett brett urval möjliggör för varje elev att hitta den 
utbildningsväg som den har störst framgång i. Detsamma skulle kunna gälla folkhögskolorna.  
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Vi skulle vilja vidga valmöjligheterna i utbildning för nyanlända elever i åldern 16 -18 år och tror att 
det görs bäst i en samverkan över kommungränserna. I den gemensamma gymnasieregionen tar 
kommunen sitt ansvar oavsett vilket gymnasium eleven väljer. Detta sker via samverkan i 
Kommunförbundet Stockholms Län. Detsamma skulle kunna gälla för de elever som skulle få 
bättre resultat genom utbildning inom folkhögskolan. Såväl ansvaret för det fria valet och det 
ekonomiska ansvaret skulle kunna ske enligt samma principer.  

Vi yrkar därför: 

Att partidistriktet verkar för etablerandet av en gemensam folkhögskoleregion, där kommunerna 
via sitt utbildningsansvar låter elever gå i folkhögskola utanför den egna kommunen 

Anita Mattsson Kristjan Vaigur 

 

Yttrande över motion angående Öppna folkhögskolorna för nyanlända flyktingar. 
Vi håller med motionärerna i problembeskrivningen angående nyanlända ungdomar upp till 18 år 
och deras möjligheter att dels gå i gymnasieskola med de möjligheter till val som nu står till buds.  

Den alternativa pedagogik som folkhögskolestudier kan vara välgörande då många som kommer 
dels har att brottas med ett nytt språk, ny kultur mm. Pressen på ungdomarna torde minska och 
därmed bättre möjligheter till att ett bra studieresultat. Att etablera en gemensam 
folkhögskoleregion enligt motionärerna är en möjlig lösning.  

Arbetarekommunen föreslås 

att; motionen sänds till distriktskongressen som arbetarekommunens egen.  

Medlemsmötet beslutade 2016-12-01 att sända in motionen till distriktskongressen som 
arbetarekommunens egen. 

 

Föredragande: Boel Godner – boel.godner@sodertalje.se 

Motionärerna berör ett viktigt ämne.  Utbildning för nyanlända ungdomar är otroligt aktuellt då 
Sverige de senaste åren tagit emot många flyktingar och flera kommuner känner att man vill göra 
sitt yttersta för att det ska gå så bra som möjligt för så många som möjligt. 

Folkhögskolorna i Sverige har viktiga uppgifter att ge människor i vuxen ålder nya chanser att skaffa 
sig utbildning. Under friare former och med olika målsättningar genomförs yrkesutbildningar och 
kortare kurser av olika slag. Socialdemokraterna är positiva till både folkhögskolor och möjligheten 
att flera chanser till utbildning hur än livet ter sig.  

Idén om att nyanlända från 16 år ska få möjlighet att välja folkhögskola istället för gymnasium för 
att vidga möjligheterna skulle däremot riskera att begränsa möjligheter för dem.   Folkhögskolor 
gäller inte under skollagen, de har inga statliga läroplaner och saknar dessutom ordinarie 
betygsystem.  
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Att blanda in folkhögskolesystemet i det kommunala ansvaret för utbildning är distriktsstyrelsen 
därför tveksam till. Istället borde de ordinarie systemen kunna anpassas till att fler och fler unga i 
Sverige har behov att gå i gymnasiet efter 20 års ålder. Möjlighet att gå extra tid i gymnasiet eller 
andra kommunala studieverksamheter som förberedelse inför gymnasiet finns redan men det är 
idag omöjligt att börja när man fyllt 20.  I många kommuner särskiljs inte nyanlända från andra 
ungdomar utan går i samma skolor och klasser. Det finns också många som kommit som flyktingar 
från ett annat land, börjat gymnasiet direkt och klarat det utmärkt.  

Distriktsstyrelsen tycker att det bästa är om alla kommer in i de ordinarie utbildningssystemen så 
fort som möjligt. Det kan dock behövas förändringar inom de systemen för att underlätta för fler 
- till exempel nyanlända – att klara gymnasiet som idag nästan är en förutsättning för att kunna 
skaffa sig ett arbete. 

att avslå motionen.  

 

 

Statsminister Stefan Löfven oroas av hur rå tonen blivit i debatten på sociala medier – Det för 
inte demokratin framåt, snarare tvärtom, det begränsar den, säger han i en intervju med 
Aftonbladet 2016-11-24. Att medverka till en nätkultur där människor bemöter varandra med 
respekt är en gigantisk uppgift. Det har gått mode i att kaxa sig, förakta och mobba. Det handlar 
om att känna makt, att påverka. Det handlar om frånvaron av fysisk närhet, om anonymitetens 
bakgårdar och anonymiteten leder till fejkade nyheter, mediala påhopp och veritabla tävlingar i att 
förolämpa. 

Vi föreslår distriktskongressen: 

Att socialdemokraterna Stockholms län ska verka för utökad utbildning i källkritik inom 
grundskolan 

Att socialdemokraterna Stockholms län ska verka för införandet av utbildning inom nätetikett 

Att socialdemokraterna Stockholms län verkar för instiftandet av ett forum liknande “Forum för 
levande historia” inriktat på hot, hat och våld på nätet 

Charlotte Docker, Jakobsbergs S-förening 

Motionen är antagen av Jakobsbergs S-‐förenings medlemsmöte.   

 
Styrelsen föreslår medlemsmötet: 
Att medlemsmötet antar motionen som sin egen.  
 



  23 (80) 
 
 
 

Föredragande: Sara Kukka Salam – sara.kukka-salam@solna.se 

Motionären är bekymrad kring den växande hatkulturen på nätet och menar att den begränsar 
demokratin. För att komma till rätta med problematiken föreslår motionären tre åtgärder, 1) utökad 
utbildning i källkritik inom grundskolan, 2) införandet av utbildning inom nätet ikett 3) instiftandet 
av ett forum liknande “Forum för levande historia” inriktat på hot, hat och våld på nätet.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro kring den växande hatkulturen på nätet. Den är skadlig 
både för individer som för demokratin i stort. Nätmobbing orsakar psykiskt ohälsa hos individer, 
inte minst tonåringar, och hot hindrar människor från att våga engagera sig politiskt.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens idé om att en av lösningarna för att minska näthatet är ökad 
användning av källkritik – inte minst i grundskolan. En växande del av de nyheter som sprids i 
sociala medier är påhittade och får spridning till följd av bristande källkritik hos mottagaren. I 
grundskolans läroplan uppmärksammas vikten av att lära ut källkritik och i läroplanen står följande: 
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är 
också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ .” Vidare står i grundskolans läroplan att varje elev efter 
genomgången grundskola ska kunna ”…använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 
ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.” 

Skolverket har tagit fasta på vikten av en ökad källkritisk förmåga hos elever och skriver på sin 
hemsida: ”Idag används nätet både som källa och verktyg i skola och på fritid. Därför är det viktigt att öka 
elevernas källkritiska förmåga. Elever behöver också lära sig att agera säkert och ansvarsfullt på nätet .” För att 
stödja lärarna i detta har Skolverket tagit fram undervisningsstödet ”Kolla källan” som bl.a. består 
av färdiga övningar som lärarna kan använda sig av. Med hänvisning till den nya läroplanens 
betoning på kritiskt tänkande och Skolverkets undervisningsstöd till lärarna anser distriktsstyrelsen 
motionens intentioner kring utökad utbildning i källkritik inom grundskolan vara besvarad. 

Distriktsstyrelsen ser inte behovet av att utveckla införa en ny utbildning inom nätetikett. Elever 
bör få lära sig att bete sig sjyst mot sina medmänniskor i alla sammanhang – både i fysiska möten 
som i virtuella. Dock behöver eleverna få kunskap i hur de kan identifiera mobbing på nätet och 
hur de kan agera för att hindra sådant. Lärarna behöver fortsätta att ständigt arbeta med att 
uppmärksamma de förhållningssätt och värderingar som grundskolans läroplan ger uttryck för. Inte 
minst i en tid där intolerans, fördomar och hat växer. I läroplanen står att skolans mål att varje elev: 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 
hjälpa andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 
bästa för ögonen, och 
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Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag 
är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors 
lika värde. Fokus ligger främst på lärare och elever. Myndighetens ambition är att skapa verktyg 
som hjälper lärare i deras arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter.  

Distriktsstyrelsen delar inte motionärens bild av att det finns ett behov av instiftandet av ett nytt 
forum som är inriktat mot hot, har och våld på nätet. Istället tror styrelsen att ett sådant arbete  
ryms inom existerande Forum för levande historias uppdrag. Nätet är en ny arena men orsakerna 
bakom hot, hat och våld är desamma som tidigare. Vi önskar därför se att Forum för levande 
historia metodutvecklar för att skapa övningar som lärare kan använda i klassrummet för att 
diskutera hur hot, hat och våld tar sig uttryck på nätet.  

att anse att-sats 1 besvarad, samt 

att avslå att-sats 2 och 3. 

 

 

Socialdemokratisk skolpolitik ska syfta till att få alla ungdomar att vilja lära sig nya saker. Skolan 
handlar självklart om att lära sig färdigheter som att läsa, räkna och skriva. Men de grundläggande 
färdigheterna räcker inte. Skolan måste kunna ge mer än så. Skolans yttersta mål ska vara att ge alla 
lust att lära. 

Den skolpolitik som har förts under de senaste åren har lett till att fler ungdomar inte klarar av sina 
studier. Det blir allt fler som inte har godkända resultat från grundskolan och som en konsekvens 
inte heller kan påbörja gymnasiet. Det är också allmänt känt att utan gymnasieutbildning har 
ungdomar svår att få arbete. Förutom att riskera arbetslöshet kan dessa ungdomar ha svårt att få 
del av arbetsgivares kompetensutveckling och internutbildningar eftersom de kan sakna 
grundläggande färdigheter och har dåliga erfarenheter av skolan och formella lärandesituationer.  

Regeringen har beslutat om att lov- och sommarskolor i syfte att låta de som riskerar att inte klara 
av kunskapsmålen får ytterligare tillfällen att nå dessa. Det är vår uppgift att förverkliga detta. Men 
för att lov- och sommarskolor ska bli ett lärtillfälle och en möjlighet för eleverna att utvecklas 
behöver de vara i takt med tiden. 

Den digitala teknikutvecklingen ger tillfällen för många att utbilda sig på ett nytt sätt. I sin bok Den 
andra maskinåldern menar författarna Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee att digitalisering har 
en potential att sprida utbildning till alla och till ett mycket lågt pris. Digital teknik kan användas 
för att jämna ut förutsättningar i inlärning och skolgång. Det är mot denna bakgrund vi tycker att 
kommunerna som ingår i partidistriktet ska verka för att ta fram en digital plattform för 
lovskolorna. Det skulle ge eleverna en möjlighet att bekanta sig med framtida inlärningsteknik och 
bidra till att de kan ta del av framtidens lärande. 
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Det finns också flera pedagogiska skäl till använda sig av digital plattform. Det ger eleverna 
möjligheter att hämta in kunskap när de har lust och i deras egen takt. Pla ttformen kan användas 
för till interaktion med lärarna. Ett konkret exempel är att den eller de bästa lärarna i hela vår region 
kan göra föreläsningar som lov- och sommarskolorna i alla kommuner kan ta del av. Dessutom 
kan dessa läranderesurser komma alla elever till del eftersom föreläsningarna delvis kan användas i 
den ordinarie undervisningen.  

Men det kanske viktigaste skälet är att en digitalplattform möjliggör så kallat flippat lärande. 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en nyutkommen rapport Bättre skolresultat med flippat 
lärande. Teorier, fallstudier och praktiska erfarenheter) gett en bra introduktion till flippat lärande.  

Flippat lärande är en pedagogisk metod där lärarens genomgångar eller föreläsningar med hjälp av 
förinspelade videor, flyttas från det tillfälle då klassen eller gruppen är samlad (gruppens 
lärandemiljö) till tillfällen då eleven arbetar på egen hand (individens lärandemiljö). Den tid som 
frigörs i klassrummet används till interaktiva övningar där läraren leder och stöttar eleverna när de 
på olika sätt aktivt arbetar med ämnesinnehållet. (Bättre skolresultat med flippat lärande, sid 8) 

Flippat lärande är alltså en flexibel inlärningsform och ger möjlighet att lära sig utifrån sina egna 
villkor. Dessutom så används tiden i skolan till att söka förståelse i mindre grupper tillsammans 
med lärarna. Detta ger en bättre djupinlärning.  

Vi vill alltså skapa en regional lov- och sommarskolor med en digital plattform som grund och 
flippat lärarande som princip. Det menar vi ger goda möjligheter för eleverna att nå kunskapsmålen 
och förbereda sig för ett livslångt lärande. 

Därför yrkar vi på att Stockholms läns distriktsårskongress 2017 beslutar 

att distriktsstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med distriktets kommunala grupp ta 
initiativ till att genomföra lov- och sommarskola med en digital plattform som grund 
och flippat lärarande som princip. 

Peter Schilling, HÖRU s-förening 

Dorna Dehkhoda, Centrala Sundbyberg o lilla Albys s-förening 

Samuel Pardon, Centrala Sundbyberg o lilla Albys s-förening 

 

Arbetarekommunens yttrande: 

Motionären hänvisar till regeringens skolpolitik och beslutet om att  lov- och sommarskolor ska bli 

ett lärtillfälle och en möjlighet för eleverna att utvecklas behöver de vara i takt med tiden. 

 Motionärerna lyfter upp vikten av flera pedagogiska skäl bör användas i undervisningen som t 

ex digital plattform. Det ger eleverna möjligheter att hämta in kunskap när de har lust och i deras 

egen takt. Plattformen kan användas för till interaktion med lärarna. I korthet går det ut på att 

eleven ska vara förberedd i ”huvudet” så att eleven kan börja arbeta direkt när lektionen startar. 

Den tid som läraren använder till att ha genomgångar kan läggas på att vara hos de elever som 

behöver läraren mest.  Idag finns det många olika varianter av flippat klassrum, den undervisande 
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lärare kan välja vad som passar gruppens bäst. Den digitala teknikutvecklingen ger tillfällen för 

många att utbilda sig på ett nytt sätt. 

Beslut: att anta motionen som arbetarekommunens egen och översända motion jämte yttrande till 
Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktårskongress 2017. 

 

Föredragande: Ulrika Falk – ulrika.falk@norrtalje.se 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på digitaliseringen,  som ger nya möjligheter att utveckla 
undervisningen och stimulera elevers lust till lärande. Socialdemokratisk skolpolitik ska vara i takt 
med tiden, ha ett tydligt fokus på ökade kunskaper, och skapa förutsättningar för professionen att 
utveckla undervisningen för att möta alla elevers rätt att nå kunskapsmålen.  

Det finns goda exempel från flera kommuner i regionen på framgångsrika modeller för ökat 
kollegialt lärande och höjda kunskapsresultat. Digital teknik är ett naturligt inslag, men formerna 
kan skilja sig åt. Det finns därför bra förutsättningar att lyfta fram goda exempel från 
Socialdemokratiskt styrda kommuner, och möjlighet till samordning.  

Förutsättningarna och utmaningarna ser dock olika ut i Stockholmsregionens kommuner, och de 
satsningar som görs bör värderas utifrån kommunens nuläge och specifika behov. En styrka med 
det kommunala självstyret är att de kommunalt förtroendevalda är nära verksamheten och med det 
har störst kunskap om hur politiken bäst genomförs i den egna kommunen.  

att avslå motionen. 
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Brist på organ skadar både individer och samhället. Folkhälsominister Gabrie l Wikström har också 
emottagit en utredning om att öka tillgången på donerade organ. (SOU 2015:84). I den föreslås ett 
antal lagändringar med just det syftet.  

70 procent av den svenska befolkningen kan tänka sig att donera organ efter döden och endast 6 
procent inte kan tänka sig detta. 

I vissa länder, så som Österrike och Frankrike, finns endast möjlighet för de som inte vill donera 
att registrera sig. Till de länder som inte har något donationsregister alls hör Norge, Finland och 
Spanien, som samtliga tillämpar presumerat samtycke. Mycket tyder på att den faktiska frekvensen 
av donatorer inte skiljer jättemycket mellan de olika registersystemen, utan det troliga är en attityd 
förändring bland befolkningen. Ett sätt att nå en attitydförändring skulle kunna  vara att ändra 
formaliteter.  

Därför föreslår jag: 

att:  i samband med lagrådsremissen utreda donationsregistret i syfte att det ändras till att det är ett aktivt 
beslut att lämna registret. 

att:  den socialdemokratiska länsbänken från Stockholms län får i uppgift att driva frågan om ändrat 
donationsregister i enlighet med motionen 

Freddie Lundqvist 

 

Styrelsens yttrande 
Föredragande: ANTON LINDGREN 

Motionären lyfter frågan om den rådande bristen på donerade organ inom sjukvården och föreslår 
en modell som gör det till ett aktivt val att gå ur donationsregistret, i stället för dagens system där 
det krävs ett aktivt val för att blir organdonator. Styrelsen håller helhjärtat med motionären om att 
detta är ett område som kräver reformer. Donerade organ räddar l iv och med ett större utbud skulle 
fler överleva allvarliga tillstånd. 

Det finns i dag sannolikt hundratusentals svenskar som inte skulle ha något emot att bli 
organdonatorer, men som helt enkelt inte har kommit på tanken att skriva in sig  i 
donationsregistret. Att människor förlorar sina liv på grund av denna omständighet är inte rimligt. 
Denna motion för i stället fram ett utmärkt förslag för att få bukt med problemet.  

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 
Att anta motionen som arbetarekommunens egen och skicka den vidare till 

distriktskongressen. 
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Medlemsmötet beslutade att 
anta motionen  som arbetarekommunens egen och skicka den vidare till distriktskongressen.  

 

 

Brist på organ skadar både individer och samhället. Folkhälsominister Gabriel Wikström har också 
emottagit en utredning om att öka tillgången på donerade organ. (SOU 2015:84). I den föreslås ett 
antal lagändringar med just det syftet.  

70 procent av den svenska befolkningen kan tänka sig att donera organ efter döden och endast 6 
procent inte kan tänka sig detta. 

I vissa länder, sa ̊ som Österrike och Frankrike, finns endast möjlighet för de som inte vill donera 
att registrera sig. Till de länder som inte har något donationsregister alls hör Norge, Finland och 
Spanien, som samtliga tillämpar presumerat samtycke. Mycket tyder på att den faktiska frekvensen 
av donatorer inte skiljer jättemycket mellan de olika registersystemen, utan det troliga är en attityd 
förändring bland befolkningen. Ett sätt att nå en attitydförändring skulle kunna vara att ändra 
formaliteter.  

Därför föreslår jag: 

att:  i samband med lagrådsremissen utreda donationsregistret i syfte att det ändras till att 
det är ett aktivt beslut att lämna registret. 

att:  den socialdemokratiska länsbänken från Stockholms län får i uppgift att driva frågan 
om ändrat donationsregister i enlighet med motionen 

Åsa Zetterberg, Centrala – Lilla Albys S-förening 

 

ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE: 
Motionären vill att inriktningen på donationsregistret ändras så att individer aktivt ska registrera sig 
om man inte vill donera organ eller vävnader.   

Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ eller vävnader. 
Närmare 85 procent kan tänka sig att donera organ efter sin död. Trots den höga donationsviljan 
har Sverige inga höga siffror när det gäller genomförda organdonationer.  

Den 30 september 2016 hade nära 1 600 000 personer registrerat sin vilja i donationsregistret. Det 
är endast 16 procent av befolkningen. Fördelen med att anmäla sin vilja till registret är att 
sjukvården får kännedom om beslutet, om en donation skulle bli aktuell.  

Antalet organdonationer räcker idag inte till för att fylla det behov som finns.  
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Den 1 oktober 2016 stod det 845 personer på väntelistan för ca 50 organtransplantation i Sverige.  

Styrelsen anser liksom motionären att en omvänd registrering kring organdonation kan vara en 
framkomstväg. Istället för att registrera sin vilja att donera organ kan fokus l igga på att individen 
aktivt får registrera sig om man inte vill donera organ eller vävnader.  

Beslut: att anta motionen som arbetarekommunens egen och översända motion jämte yttrande till 
Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktårskongress 2017. 

 

Föredragande: Erika Ullberg – erika.ullberg@sll.se 

Både i Sverige och internationellt råder det brist på organ som är lämpliga för transplantation. Av 
de cirka 90 000 personer som avlider i Sverige varje år är det endast några hundra som avlider under 
sådana omständigheter att det kan bli aktuellt med organdonation. Samtidigt finns det ett stort antal 
patienter som väntar på att få ett nytt organ. Väntan på transplantation är lång och vissa patienter 
hinner avlida under väntetiden.  

Det råder brist på organdonationer – men inte på viljan att donera eller potentiella donatorer och 
mottagare av organ. Distriktsstyrelsen delar motionärernas och arbetarekommunernas åsikt att 
regelverket bör ses över i syfte att främja och öka antalet organdonationer i Sverige. På så sätt kan 
liv räddas, samt lidande och vårdkostnader förmodligen minska.  

SOU 2015:84 föreslog att utöka kretsen av möjliga donatorer genom att organ också ska kunna tas 
från hjärt-döda personer, som ett komplement till de hjärndöda, som idag är de enda där 
transplantation är aktuellt. Det pekas i utredningen på att ett antal andra länder, med goda resultat, 
som tillämpar den modellen.  

I svensk rätt tillämpas redan idag ett s.k. presumerat samtycke. Det innebär att organen får 
tillvaratas om den avlidnes inställning är helt okänd och inget tyder på att den avlidne skulle ha 
motsatt sig organdonation. Närstående har dock i sådana fall rätt att motsätta sig ingreppet 
(vetorätt). Det presumerade samtycket infördes i svensk lagstiftning baserat bl.a. på att en så pass 
övervägande del av befolkningen är positiv till organdonation. För närstående kan det dock vara 
mycket svårt att snabbt ta ställning till organdonation.  

Distriktsstyrelsen menar att en ändring av donationsregistret är rimligt. Eftersom så stor andel av 
den svenska befolkningen kan tänka sig att donera organ efter döden, och eftersom presumerat 
samtycke redan tillämpas, så anses det vara befogat att nästa steg för att utöka antalet donationer 
är att utforma ett register där de som inte vill donera anmäler sig.  

att avslå att-sats 1, samt 

att bifalla att-sats 2.  
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Enligt Boverkets beräkningar 2015 var behovet närmare 700 000 nya lägenheter till 2025 för att få 
balans i efterfrågan av nya lägenheter. Parallellt är behovet av renoveringar i äldre fastighetsbestånd 
på många orter omfattande. 

Hur ska detta behov kunna lösas? Får många är boendekostnaden i nyproduktionen oöverstiglig. 
Det kan också gälla i situationer när äldre fastigheter renoveras vilket vi i vår kommun har flera 
exempel från privata fastighetsägare som i vissa fall förvärvat fast igheterna från Telgebostäder bl a 
i Blombacka där krav på 40 % -ig hyreshöjning framförts. Fler exempel föreligger. 

Det totala behovet av lägenheter enligt Boverket kan nog vara riktigt men när det gäller ekonomiska 
resurser för den enskilde att kunna betala boendekostnaderna så är verkligheten en helt annan. 
Glädjande är naturligtvis att det nu kommer ut mer nyproducerade lägenheter än tidigare men 
efterfrågan är fortsatt hög och priserna för lägenheterna blir därför väldigt höga för de allra flesta. 
Detta gäller inte minst våra ungdomar och här borde regeringen överväga om hur det ekonomiska 
stödet kan förbättras inför deras debut på bostadsmarknaden. 

Nämnas kan att antalet hushåll som fick bostadsbidrag 2015 var 186000 (exl pensionärernas 
bostadstillägg) en minskning med c;a 30000 hushåll under 10 år enligt Försäkringskassan statistik, 
vilken återgavs i Hyresgästföreningens tidskrift "Hem och Hyra" (februari 2016). Det beror 
knappast på att vi blivit rikare utan att det ekonomiska stödet för boendet inte har hållit takten med 
boendekostnadernas utveckling. 

Olika ekonomiska stöd för bostadsproduktionen har genom åren prövats och det stöd som vi 
uppfattar som bäst lämpat är ett ekonomiskt stöd direkt till personen ifråga för dennes 
boendekostnad genom ett inkomstprövat bostadsbidrag/tillägg. 

De allmänna reglerna för bostads bidrag till den enskilde som idag gäller är nog tillfyllest men borde 
vara generösare så att fler har ekonomiska möjligheter till en bra bostad.  

Jag yrkar att länets riksdagsgrupp ges i uppdrag att påverka regeringen för översyn av hur vi kan 
utveckla det ekonomiska stödet till enskilda boendekonsumenter, såväl ungdomar som pensionärer 
och barnfamiljer. 

Södertälje den 1 december 2016  

Alf Eriksson 

 

Styrelsen i Södertälje Arbetarekommun föreslår medlemsmötet besluta 
Att  bifalla motionen 
Att  sända motionen till Socialdemokraternas partikongress 2017 som sin egen 

Medlemsmötet beslutade: 
Att bifalla motionen 
Att  sända motionen till Distriktsårskongressen 2017 som sin egen 

Beslut fattat vid Södertälje Arbetarekommuns medlemsmöte 14 december 2016 
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Föredragande: Claes Thunblad - claes.thunblad@jarfalla.se 

För att mota bostadsbristen och trygga Sveriges framtida ekonomi krävs ökat bostadsbyggande, 
men också att människor har råd med boende. Precis som motionären skriver har många, unga, 
barnfamiljer, pensionärer, nyanlända med flera har liten möjlighet att betala de hyror som 
nybyggnation eller renoveringar resulterar i.  

Därför är det glädjande att se att regeringen har börjat ta tag i frågan. I budgeten för 2017 höjdes 
inkomstgränserna för bostadsbidrag till barnfamiljer med 117 000 kr till 127 000 kr för 
ensamstående och från 58 500 kr till 63 500 kr för makar och sambor. Dessutom höjdes 
ersättningsgraden på bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning från 93 till 95 
procent. Det är förändringar som skapar ökad trygghet för låginkomsttagare, men också stimulerar 
bostadsbyggandet.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att vi bör utreda hur vi kan gå vidare och utveckla 
ersättningarna. Ett utökat bostadsbidrag kan stimulera efterfrågan på bostäder utan de 
regleringsproblem som ett investeringsstöd till byggandet medför. Rätt genomfört kan ökat stöd 
till enskildas boendekostnader vara en smart satsning för minskad bostadsbrist, ökad jämlikhet och 
framtida tillväxt. Distriktsstyrelsen anser att detta är en möjlighet som kan och bör utredas.  

att Stockholms läns riksdagsgrupp ges i uppdrag att verka för en översyn om hur det 
statliga stödet till enskildas boendekostnader kan utökas, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

 

 

Vi bor i en underbar region där man kan njuta av utflykter i olika miljöer. Alla ska kunna ta del av 
utemiljön på samma villkor. Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention om 
funktionsnedsättning. Därför föreslår jag följande: 

Vid regional samhällsplanering av utemiljön i Stockholmsregionen ska den planerade miljön även 
utgå från de konsekvenser som den planerade miljön får för människor med funktionsnedsättning, 
detta i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
artikel 9, jämförligt med krav på konsekvensanalys utifrån FN:s barnkonvention.  

Jag föreslår: 



  32 (80) 
 
 
 

- Att i beslut om regional samhällsplanering av utemiljön i Stockholmsregionen 
ska det även redogöras för beslutets konsekvenser för människor med 
funktionsnedsättning  

Mats Haapanen, Socialdemokraterna i Solna  

Solna Arbetarekommun beslutade den 23 november 2016  
Att anta motionen som arbetarekommunens egen. 

 

Föredragande: Lars Bryntesson – larsbrynte@gmail.com 

Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att samhället i olika sammanhang alltid måste ta hänsyn till 
situationen för personer med olika typer med funktionsnedsättning och att detta är en viktig del av 
en god samhälls- och stadsplanering. Ett samhälle som tar denna hänsyn blir också ett bra samhälle 
för alla. 

Denna uppfattning är något som vi Socialdemokrater står bakom och redan driver i olika 
sammanhang, bl a när det gäller den regionala samhällsplaneringen.  

att anse motionen besvarad.   

 

 

Under åtta år av skattesänkarpolitik från Alliansen var det en särskilt utsatt grupp som halkade 
efter. Pensionärerna. Även om det är svårt att sätta exakt siffror, vet vi att många pensionärer i dag 
lever på så kalla garantipension som många gånger inte räcker för att nå en rimlig levnadsstandard. 
I den här gruppen är kvinnor överrepresenterade. Att äldre människor som varit med och byggt 
upp landet inte har en pension som går att leva är inte värdigt. Det finns flera sätt att komma ifrån 
det här och här är målet det viktiga, inte medlen. 

Därför föreslår jag 

att: utreda pensionsreglerna med fokus att säkerställa att pensionärer med lägsta nivån 
av garantipension når över gränsen för svensk fattigdomsnivå 

att: den socialdemokratiska länsbänken från Stockholms län får i uppgift att driva frågan 
om ändrade pensionsregler i enlighet med motionen 

Stina Bergman Ericsson 

Styrelsens yttrande 
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Föredragande: ANNE-MARIE LEIJON 

Vi vill tacka motionären för en mycket viktig fråga som kan göra vår välfärd ännu bättre och stärka 
levnadsstandarden för våra pensionärer, allrahelst den grupp som kommer i kläm. Det är ju meningen att 
det ska vara rättvist. Det är många val som ska göras och bidrag som kan sökas som kan var nog så svårt 
för äldre att klara själva där pensionären behöver ett aktivt stöd. 

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 
att anta motionen  som arbetarekommunens egen och skicka den vidare till distriktskongressen. 

Medlemsmötet beslutade att 
anta motionen  som arbetarekommunens egen och skicka den vidare till distriktskongressen. 

 

 

Under åtta år av skattesänkarpolitik från Alliansen var det en särskilt utsatt grupp som halkade 
efter. Pensionärerna. Även om det är svårt att sätta exakt siffror, vet vi att många pensionärer i dag 
lever på så kalla garantipension som många gånger inte räcker för att nå en rimlig levnadsstandard. 
I den här gruppen är kvinnor överrepresenterade. Att äldre människor som varit med och byggt 
upp landet inte har en pension som går att leva är inte värdigt. Det finns flera sätt att komma ifrån 
det här och här är målet det viktiga, inte medlen. 

Därför föreslår jag 

att: utreda pensionsreglerna med fokus att säkerställa att pensionärer med lägsta nivån 
av garantipension når över gränsen för svensk fattigdomsnivå 

att: den socialdemokratiska länsbänken från Stockholms län får i uppgift att driva frågan 
om ändrade pensionsregler i enlighet med motionen 

 

ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE 
Det nuvarande pensionssystemet behöver förstärkas så att pensionerna för de pensionärer som har 
de lägsta garantinivån kan höjas. Det kan göras på flera sätt. Ett sätt kan vara att den andel av 
pensionsavgiften som går till premiepensionen minskas och istället förstärker tilläggspensionen och 
därmed även höjer grundnivån i pensionssystemet. 

Beslut: att anta motionen som arbetarekommunens egen och översända motion jämte yttrande till 
Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktårskongress 2017. 

 

Föredragande: Ulrika Falk – ulrika.falk@norrtalje.se 
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Den moderatledda alliansregeringen gjorde Sverige världsunikt genom att beskatta pension högre 
än lön. Det är något vi Socialdemokrater vill ändra på, och regeringen har tagit de första stegen att 
avskaffa den orättvisa ”pensionärsskatten”. Regeringen har även stärkt pensionärers ekonomi på 
andra sätt. Bland annat är primärvården nu avgiftsfri för alla över 85, och bostadstillägget för de 
pensionärer som är mest utsatta har höjts. För att Sveriges äldre ska kunna känna trygghet måste 
det vara möjligt för alla pensionärer att kunna leva på sin pension. Distriktsstyrelsen delar därför 
motionärernas syn på vikten av att pensionssystemet stärks. 

Den svenska modellen och det socialdemokratiska samhällsbygget innebär att Sverige ska hålla 
ihop. Vi behöver möta de utmaningar som riskerar att leda till ökade klyftor. Idag har en halv miljon 
äldre bara den låga garantipensionen. 80 % av dessa är kvinnor. Var tionde pensionär lever under 
EU:s gräns för låg ekonomisk standard. Det är samma andel som i hela befolkningen. Måttet är 
relativt, och innebär alltså att förbättringar för andra grupper kan leda till att gapet mellan löntagare 
och pensionärer ökar ytterligare.  

Efter den nyligen genomförda pensionsutredningen pågår nu en dialog mellan regeringen, 
pensionsgruppen och arbetsmarknadens parter med målsättningen att stärka pensionerna 
långsiktigt. Att stärka pensionerna för dem med lägsta nivån av garantipension är en av 
Socialdemokraternas utgångspunkter. 

att anse att-sats 1 besvarad, samt 

att bifalla att-sats 2. 

 

 

Att regeringen minskar skatterna för pensionärerna är inte bara bra – det är nödvändigt. Det är en 
obegriplig orättvisa att pensionärer betalar mer skatt på sin inkomst än vad andra gör. Men det 
finns ett stort hål i vår politik. Det finns nästan ingen politik för den stora och växande skara friska 
och aktiva seniorer. Att föra en klok och progressiv seniorpolitik är lika viktigt som att ha en 
ungdomspolitik. 

Vi måste upphöra med vår fixering vid pensionsålder. Här borde vi föra en bättre politik och 
inspireras av Finland som har ett mer flexiblare synsätt på arbete och fritid för seniorerna. Om hen 
kan, vill och orkar ska det inte finnas några hinder för att arbeta. Låt seniorerna bidra så länge de 
själva vill! 

Det borde vara självklart att ta hjälp av seniorer för att utveckla  teknik och tjänster i välfärden. 
Hjälpmedel som gör vardagsrutinerna nästan lika enkla som de alltid varit är en bransch som lovar 
många arbetstillfällen. Denna möjlighet är inte en framtidsdröm, den är här och nu. Samtidigt är 
den snabba utvecklingen en fråga om inkludering. Alla ska ha tillgång till och kunna använda både 
tjänster och teknik.  
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Och kanske är just folkbildningen en av de viktigaste institutionerna för seniorpolitiken. PRO är 
överlägset störst bland deltagarna hos ABF. Stödet till verksamhet för och med äldre borde öka. 
Det skulle i sin tur ge möjligheter för verksamhet ledda av seniorer för andra grupper t.ex. 
läxläsning, teater och musikverksamhet. Möjligheterna är nästan oändliga om vi börjar kika på 
seniorernas potential i idrottsrörelsen.  

 

Därför yrkar jag på att Stockholms läns distriktsårskongress 2017 beslutar 

att Styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms län tillsätter en arbetsgrupp med 
uppdraget att ta fram ett förslag till en Seniorpolitik för Stockholms län.  

Peter Schilling, HÖRU s-förening 

 

ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE: 
Motionen berör en mycket viktig politisk fråga som ligger Socialdemokraterna varmt om hjärtat. I 
skriften ”Avskaffa pensionärsskatten” lovade partiet att ta bort skatteklyftan mellan löntagare 
och pensionärer och avskaffa pensionärsskatten med start i januari 2015. Partiet påpekade att 
Sverige är enda landet i världen med pensionärsskatt där pensionärer betalar högre skatt än 
löntagare, vilket vårt parti tycker är omoralisk och skamlig eftersom pensionen är uppskjuten lön 
och bör inte beskattas högre än lön. Partiet planerade att agera i 3 steg med först avskaffande av 
klyftan för alla med hel garantipension, sedan avskaffande av skatteklyftan helt upp till 
medelinkomsten för kvinnliga pensionärer med 2016 som mål och slutligen investeringar i reformer 
i pensionärskattefrågan. 

Fråga är fortfarande aktuell och motionen påminner dels om vikten att fortsätta jobba aktivt med 
pensionärskattefrågan och lyfter samtidigt fram behov av en klok och progressiv seniorpol itik där 
hälsa, jobb och fritid, pensionärskattefrågan, folkbildning integreras. Detta anser vi kunna öppna 
många möjligheter för pensionärer socialt, hälsomässigt och ekonomiskt och ger samhället 
långsiktiga vinster. 

Beslut: att anta motionen som arbetarekommunens egen och översända motion jämte yttrande till 
Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktårskongress 2017. 

 

Föredragande: Boel Godner – boel.godner@sodertalje.se 

Styrelsen håller med om att frågor som rör våra äldre är oerhört viktiga. De har redan och kommer 
i hög fart att fortsätta att öka i betydelse. Medellivslängden ökar snabbt, man är frisk längre och 
sjukvården kan bota eller lindra fler och fler sjukdomar. I många av länets kommuner växer 
diskussionerna om allt från äldres fritid till förhållningssätt till tekniska hjälpmedel.  
Socialdemokraterna har också i flera kommuner program för äldrefrågor både inför och mellan de 
allmänna valen.  
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Styrelsen förstår tanken i motionen men upplever att det inte alltid är program som vi behöver utan 
konkreta idéer och förslag som vi som partidistrikt kan driva i partiet på nationell nivå. Det kan 
handla om teknikutveckling, stöd till aktiviteter, höjd pensionsålder, livslångt lärande eller annat. 
Samhället förändras snabbt och ett aldrig så rykande färskt program kan mycket snabbt bli 
inaktuellt. 

Det är viktigt att medlemmar i vår organisation kan diskutera idéer och förslag inom alla tänkbara 
områden. Det är det som bär oss framåt och ger styrka och legitimitet till vår ambition att både 
styra och leda samhällsutvecklingen.  

Istället för att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med ett program anser distriktsstyrelsen att 
motionens innehåll med fördel kan behandlas i partidistriktets valda Seniorutskott. 

att anse motionens att-sats besvarad, samt 

att överlämna motionen jämte utlåtandet till distriktsstyrelsen för överlämnande till 
Seniorutskottet. 
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Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat, samtidigt som offentlig verksamhet ofta hamnar efter. En 
stor del av våra vardagsbestyr görs i telefonen, och det går allt fortare.  

Vi behöver kraftigt öka digitaliseringstempot i så väl kommunal- som landstingsfinansierad 
verksamhet. Särskilt inom äldreomsorg och vårdsektorn släpar vi efter. Samtidigt är det viktigt att 
konstatera att många äldre ännu har förhållandevis låg IT-kunskap och inte heller ser digitala 
lösningar som förstahandsalternativ. 

Vi måste bygga vård och omsorg för att underlätta för både medarbetarna och framtidens seniorer. 
Nästa generations äldre kommer ha en smartphones, ljudsystem som de styr via telefonen och 
sköta alla sina myndighetskontakter digitalt. Vi socialdemokrater måste ha lösningarna för 
framtidens äldre samtidigt som vi ska värna de som inte har bank-id och smartphone. 

Kommunerna och den landstingskommunala sektorn kommer inte nå bästa möjliga lösningar om 
de måste göra det var och en för sig. Dessutom bryr sig inte våra invånare om kommungränser och 
gränslandet mellan landstingsfinansierad och kommunalt finansierad verksamhet. Invånarna vill 
bara känna att det fungerar. 

När vi nu närmar oss en utveckling med 5G teknik öppnas en ny värld av möjligheter för ökad 
trygghet. Sensorer som uppfattar om någon ramlat hemma, enkelt kunna förse din journal med 
information om puls, blodtryck, temperatur, sovmönster eller vad som kan tänkas behövas. 
Trygghet dygnets alla timmar, men kunna bo kvar hemma. 

Landsting och kommunerna måste ställa högre och mer gemensamma krav vid nybyggnation och 
upphandling av utrustning och hjälpmedel. I alldeles för hög utsträckning är digitala lösningar inte 
med från början utan det läggs på, kompletteras med och anpassas för när husen redan står klara.  

Med bakgrund i ovanstående föreslår jag kongressen besluta: 

Att Driva för en nationell strategisk plan för digitalisering av vård och omsorg 

Att Partidistriktet tar fram en regional strategi för digitalisering av vård och omsorg 

Att partidistriktet särskilt samlar kommunernas och landstingets vård och omsorgspolitiker för att 
policyutveckla på digitaliseringsområdet 

Victor Harju, Jakobsbergs S-förening 

 

Styrelsens motionssvar: 
Styrelsen tackar för den inkomna motionen. Digitaliseringen är ett faktum, men utan politiken 
riskerar den att slå igenom bara som ett verktyg för effektivisering utan hänsyn till vilka sidoeffekter 
detta kan få för enskilda. Att använda digitalisering som verktyg för att förbättra vården bör bli en 
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integrerad del av socialdemokratisk sjukvårdspolitik. Det är självklart viktigt att 
digitaliseringsstrategin görs med hänsyn till individens integritet och utifrån våra grundläggande 
värderingar och demokrati och jämlikhet.  

Styrelsen föreslår medlemsmötet: 
Att medlemsmötet antar motionen som sin egen.  

 

Föredragande: Jens Sjöström – jens.sjostrom@sll.se 

Distriktsstyrelsen delar till fullo motionens intentioner om värdet av att påskynda digitaliseringen 
av vård och omsorg. Digitalisering har främst ett stort värde genom att förbättra, underlätta och 
skapa en mer säker vård för dagens och framtidens patienter. Inte minst för kroniker och patienter 
som är i kontinuerligt behov av vård och kontroller över tid kan en utvecklad telemedicinsk och 
digitaliserad vård skapa bättre livskvalitet i form av större frihet, mindre tid på vårdinrättningar och 
ökad kontinuitet av kontroller och läkarkontakt. Minskad infektionsrisk genom färre besök i 
vårdmiljöer och gemensamma informatiksystem där bla digitala journaler ingår skapar också en 
större patientsäkerhet och minskar risken för felmedicinering och felbehandling. Möjligheterna för 
primärvården att kunna konsultera och göra undersökningar med stöd av övrig specialistvård kan 
öka och därmed ge bredare medicinska bedömningar. En utvecklad digitaliserad vård och omsorg 
ger också ökade förutsättningar för att kunna få såväl vård och omsorg i hemmet. Den nya 
patientlagen stipulerar att patientens makt, inflytande och delaktighet i sin egen vård ska stärkas 
vilket digitalisering ger ökad möjlighet till.  

Digitalisering kan också bidra till att förbättra arbetsmiljön för personalen, minska 
miljöbelastningen samt minska kostnaderna för det offentliga och på så sätt frigöra resurser för 
andra viktiga reformer. Därför är det av största vikt att vi Socialdemokrater driver på 
digitaliseringen på såväl kommunal som regional och statlig nivå, och inte minst i samarbete mellan 
olika aktörer på de olika nivåerna. Det är viktigt både för att digitaliseringens stora fördelar ska 
komma patienter, personal och skattebetalare till gagn snabbare, men också för att den ska 
genomföras på ett ansvarsfullt sätt och främja viktiga mål som jämlik vård och vård efter behov. 

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har varit drivande i frågan om digitalisering av 
vården och Stockholms läns landsting har gjort framsteg i frågan. Samtidigt är det uppenbart att 
det borgerliga minoritetsstyret i Stockholms läns landsting har misslyckats med att driva på 
digitaliseringen i den takt som vi önskar.  

Regeringen har startat ett arbete med att digitalisera det offentliga Sverige under ledning av 
Civilministern. Sverige har en hög IT mognad och användning av digital teknikhistorien hos 
befolkningen men tyvärr har Sverige halkat efter i digitalisering av offentlig verksamhet jämfört 
med andra länder.  

Styrelsen är helt enig med motionären om att digitaliseringstempot måste öka, att utvecklingen 
måste ske i samarbete mellan kommuner och landsting, bland annat för att ställa högre och mer 
gemensamma krav vid nybyggnation och upphandling av utrustning och hjälpmedel. Det är viktigt 
att staten tar sitt ansvar i processen för att samordna olika nivåer och aktörer där bland annat 
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statliga myndigheter har en viktig roll att fylla. Samtidigt är det viktigt att den statliga styrningen 
inte blir för detaljerad utan att kommuner och landsting i viss mån får möjlighet att utforma 
digitaliseringen utifrån sina lokala förutsättningar.  

Styrelsens delar motionens uppfattning att det är av största vikt att samla kommunernas och 
landstingets socialdemokratiska företrädare inom vård och omsorg i länet för att policyutveckla 
men menar att detta främst är Kommunala gruppens roll som ansvariga för interkommunal 
samverkan inom Socialdemokraterna i länet. 

Styrelsens mening är att motionens förslag på att ta fram en regional strategi för digitalisering av 
vård inte är ett uppdrag som Partidistriktet bör ansvara för. Istället bör det arbete med 
policyutveckling som Kommunala gruppen rekommenderas att genomföra få rådighet över om, 
och i så fall hur, en sådan regional plan behövs eller inte.  

att anse att-sats 1 besvarad, 

att avslå att-sats 2 och 3, samt 

att överlämna motionen jämte utlåtande till kommunala gruppen med 
rekommendationen att särskild samla partiets politiska företrädare för vård och 
omsorg inom kommuner och landstinget för att policyutveckla för digitaliserad vård 
och omsorg, och om sådan bedömning görs, ta fram en plan för området..  

 

 

Vår feministiska regering har genomfört en mängd bra reformer för att öka jämställdheten i Sverige. 
En av de många reformerna är att mammografi för kvinnor inom det nationella 
screeningprogrammet numera är gratis. Socialstyrelsens rekommendationer avgör vilka som ingår 
i programmet, vilket idag innebär att det är kvinnor mellan 40 - 74 år. Bröstcancer är den vanligaste 
tumörsjukdomen hos svenska kvinnor. Den viktigaste framgångsfaktorn i kampen mot bröstcancer 
är tidig upptäckt genom mammografi. Vi vet även att risken för att få bröstcancer ökar med åren 
och statistiken från Socialstyrelsen (mellan åren 1980-2011) visar att risken är högst mellan 65 och 
85 år och att nästan 2 000 kvinnor över 74 år insjuknade i bröstcancer under 2014 av totalt ca 8000 
fall. 

Att kvinnor över 74 inte ingår i screeningprogrammet beror enligt Socialstyrelsen på att det inte 
genomförts tillräckliga studier av screeningprogram för kvinnor över 74 år och i och med detta 
finns det ingen bild av hälsovinster och risker. Äldre kvinnor (och män) får därför boka tid för 
undersökning på egen hand. 

Att en av de större riskgrupperna inte inkluderas i det förebyggande screeningprogrammet är ett 
stort problem. Av forskning från bland annat USA framgår att samma hälsomässiga fördelar som 
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mammografi ger hos yngre kvinnor (tidigare upptäckt, bättre behandlingsmöjligheter) även 

existerar hos äldre.8 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås distriktskongressen besluta: 

Att länsriksdagsbänken verkar för att Socialstyrelsen utreder på vilket sätt kvinnor över 75 år bäst 
inkluderas i det förebyggande arbetet mot bröstcancer  

Linda Nygren   Aino Östergren 

 

Värmdö arbetarekommun har vid medlemsmötet 2016-12-05 antagit motionen som sin 
egen 

 

Föredragande: Tove Sander – tove.sander@telia.com 

Som motionen tar upp så drabbas även äldre kvinnor av bröstcancer. Socialstyrelsen har 
rekommenderat hälsoundersökning med mammografi för kvinnor i åldersgruppen 40–74 år. 
Kvinnor 75 år eller äldre erbjuds inte mammografi därför att den åldersgruppen inte har studerats 
i Sverige. Äldre kvinnor skulle dock sannolikt ha stor nytta av denna hälsoundersökning. 
Distriktsstyrelsens uppfattning är att det är orimligt att kvinnor över 74 år får sämre förutsättningar 
att överleva bröstcancer till följd av att det inte genomförts tillräckligt bra studier på hur väl 
screeningprogrammen fungerar för dem. Av de ca 7 000 kvinnor som årligen insjuknar i 
bröstcancer är ca 1 700 75 år eller äldre. Deras bröstcancer uppvisar sämre prognos genom att 
tumörerna upptäcks i ett senare skede av sjukdomen. Socialdemokraterna måste fortsätta arbeta 
för att även kvinnor över 75 år ska inkluderas i det förebyggande arbetet mot bröstcancer.  

att bifalla motionen. 

 

 

För oss Socialdemokrater är en viktigt grundläggande princip att hälso- och sjukvård ska ges efter 
behov. Det handlar både om att den med störst behov ska få vård först men också att det ska finnas 
en rättvis fördelning av vart vården finns tillgänglig. Den moderatstyrda landstingsledningen har 
infört det mest extrema vårdvalet i hela Sverige där principen är att privata marknaden avgör vart 
vården ska finnas. Resultatet är att vården centraliseras på bekostnad av ytterområdena. Den 

                                                 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25093690
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ojämlika fördelningen av hälso- och sjukvård innebär att olika medborgares valfrihet är värd olika 
mycket beroende på vart i länet man bor. Medborgarna i Grödinges valfrihet är betydligt mer 
begränsad än om man bor på Östermalm. Vården finns inte där behovet är som störst utan det är 
andra faktorer som styr fördelningen av vården. Stockholms läns landsting befinner sig i ett 
förändringsarbete inom ramen för ”framtidens hälso- och sjukvård” där en viktig utmaning handlar 
om att få ut vården närmare våra medborgare så att man inte ska behöva åka så långt för att få 
hjälp. Mycket av den vård som idag finns skulle på ett bättre sätt skötas på vårdcentraler eller 
distriktssköterskemottagningar. Vårt förslag ligger helt i linje med att bidra till den utvecklingen 
som ”framtidens hälso- och sjukvård” avser.  

Grödinge är en kommundel i Botkyrka med ca 5 000 invånare. Den består av tät bebyggelsen 
Vårsta/Bremora och en stor landsbygd, omfattande ca 50 procent av kommunens yta. Grödinge 
har under många år haft en egen distriktssköterska men tjänsten har tagits bort med hänvisning till 
vårdcentralerna i Tumba eller Storvreten. Detta är inte rättvist eller hälsobefordrande och med 
hänvisning till landsbygdsdelen ytterst ologiskt. Busstrafiken från landsbygden är gles och 
oregelbunden och ställer till stora besvär för invånarna. Kollektivtrafiken från landsbygden till 
någon av vårdcentralerna kräver två eller tre bussbyten med långa väntetider.  

Behovet har under flera år tagits upp i olika sammanhang, inte minst genom Grödinge dialogforum 
som haft Vård och omsorgsfrågorna till diskussion på flera av sina möten. Befolkningen i Grödinge 
ökar i antal och kommer inom kort att utökas ytterligare med nya planerade bostadsområden. 
Dessutom visar demografin att två vårdkrävande grupper dominerar, de äldre och barnen. Vi kräver 
ur rättvisesynpunkt och med hänvisning till en allt äldre befolkning och fler barnfamiljer att en 
distriktsköterska åter stationeras i Vårsta.  

Vi föreslår  
att Stockholms läns landsting åter etablerar en distriktssköterskemottagning i Vårsta.  

Grödinge den 4 oktober 

Birgitta Mörk, Johanna Hammarström och Tuva Lund  

Motionen antagen som sin egen på Tumba socialdemokratiska förenings möte den 5/10 2016  

 

Socialdemokraterna i Botkyrkas utlåtande: 
Tillgängligheten till vård måste vara god och ha ett tydligt fokus på patienten. Vården ska även vara 
effektiv och inte slösa med resurser. En stor utamning inom primärvården är att resurserna är 
otillräckliga. Primärvården har inte fått någon reella ekonomisk ökning sedan 2008.  

Därför vill vi Socialdemokrater i Stockholm läns landsting satsa 600 miljoner kronor ytterligare i 
en succesiv nivåhöjning av ersättningen till primärvården. Vår primärvårdssatsning är ett av flera 
förslag för att minska ojämlikheten i hälsa i länet. Primärvårdens uppdrag att förebygga ohälsa 
behöver förstärkas och förtydligas. Primärvården måste bli mer tillgänglig för invånarna i vårt län 
och vara det självklara valet när man drabbas av sjukdom. 

Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade den 16/11 
Att bifalla motionen 
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Att motionen sändes till partidistriktets årskongress Socialdemokraterna i Botkyrkas egen.  

 

Föredragande: Erika Ullberg – erika.ullberg@sll.se 

Tillgängligheten till vård måste vara god oavsett vem du är och var i länet du bor. Vården ska utgå 
ifrån patientens behov, vara effektiv och samordnad. En stor utmaning inom primärvården i 
Stockholms län är att resurserna är otillräckliga. Vårdcentralerna har av alliansstyret inte fått någon 
reell ekonomisk ökning åren 2008-2016. 

Därför vill socialdemokraterna i Stockholm läns landsting satsa 600 miljoner kronor ytterligare i en 
succesiv nivåhöjning av ersättningen till vårdcentralerna. Vår närsjukvårdssatsning är ett av flera 
förslag för att minska ojämlikheten i hälsa i länet. Primärvårdens uppdrag att förebygga ohälsa 
behöver förstärkas och förtydligas. Den måste bli mer tillgänglig och vara det självklara 
förstahandsvalet när man drabbas av sjukdom. På vårdcentralen ska god vård ges närmare patienten 
och inte minst för våra äldre, kroniker och multisjuka. De stora  akutmottagningarna på 
akutsjukhusen är nu överfulla och väntetider existerar uppemot 40 timmar! Det behövs ett 
helhetsgrepp för att lösa den vårdkris som styrande alliansens privatiseringspolitik och försummade 
personalpolitik har skapat. En förbättrad primärvård och återinförande av närakuter är viktiga steg 
i detta. 

Motionärerna vill att en distriktsköterskemottagning etableras i Vårsta. Idag finns en sköterske- 
mottagning vid Tumba vårdcentral som drivs i landstingets regi. Sköterskorna har tidsbokad 
mottagning alla vardagar. Här kan du bland annat få hjälp med blodtryckskontroller, injektioner, 
såromläggningar, borttagning av stygn, rådgivning, bedömning av prickar och sår mm. 
Distriktsstyrelsen och socialdemokraterna i landstinget ser positivt på att denna mottagning skulle 
kunna få ett mobilt uppdrag för att besöka patienter i t ex Vårsta.  

De kommande tio åren förväntas en stor pensionsavgång bland distriktssköterskor vilket innebär 
att Stockholm läns landsting måste värna om denna yrkeskategori och använda den på ett klokt 
sätt. Utifrån ett kompetensförsörjnings- och ekonomiskt perspektiv är en samlad 
distriktssköterskemottagning att föredra. Även rekrytering av ny personal underlättas av att 
arbetsgivaren kan erbjuda en arbetsplats med mer erfarna kollegor som kan introducera ny personal 
på ett bra sätt.  

Distriktsstyrelsen delar alltså fullt ut intentionen i motionen och tror att det verksamhetsmässigt 
går att lösa utan att det etableras en permanent fysisk distriktssköterskemottagning i Vårsta.  Och 
vår övertygelse är skuggbudgeten som S i landstinget lagt skulle underlätta.  

att avslå motionen, samt 

att ge landstingsgruppen i uppdrag att se över hur man bäst driver kravet på bättre 
närsjukvård i de delar av Botkyrka kommun och övriga Stockholms län som nu 
saknar distriktssköterska och närsjukvård. 
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Två av tre transpersoner lider av självdestruktivt beteende.  Hälften av alla transpersoner har någon 
gång försökt ta sitt liv. Bland unga homo och bisexuella kvinnor är det en fjärdedel som någon 
gång försökt. När det kommer till heterosexuella så är det ca 8%. Att någon gång ha övervägt att 
ta sitt liv är dubbelt så vanligt bland homo och bisexuella personer jämfört med heterosexuella.  

Dessa siffror kommer inte från länder som Ryssland, där diskriminering av HBTQ- personer har 
satts i system av politiker och myndigheter. Dessa siffror kommer från Sverige idag. Psykisk ohälsa 
i form av nedsatt psykiskt välbefinnande förekommer dubbelt så ofta bland ickestraighta och 
transpersoner jämfört med heterosexuella och cispersoner i Sverige.  

Ett sätt att hjälpa normbrytande ungdomar till en bättre psykisk hälsa är att se ti ll att de får tillgång 
till så kallade "safe spaces", eller trygga rum. Ett tryggt rum är en plats där en slipper känna sig 
ifrågasatt, dömd eller otrygg på grund av att en är normbrytande. Det handlar om separatistisk 
verksamhet genom fritidsgårdar, nätverk och mentorskapsprogram i olika former och utföranden.  

Ett annat, mer riktat sätt är att förändra sex och samlevnadsundervisningen i skolan. Görs den mer 
inkluderande och normkritisk minskar risken för utestängning och alienering av de HBTQpersoner 
som deltar i den. Ett normkritiskt perspektiv är också viktigt för att de barn och ungdomar som 
inte är normbrytande ska kunna lära sig om andra människors livsvillkor och utsatthet.  

Därför yrkar vi:  

Att  Socialdemokraterna i Stockholms län aktivt driver frågan om att trygga rum för 
HBTQungdomar ska finnas att tillgå i varje Sstyrd kommun i länet.  

Att  det nationellt finns minst ett tryggt rum för HBTQungdomar att tillgå i varje region  

Att  s ex och samlevnadsundervisningen i skolan blir mer normkritisk, inkluderande och 
synliggörande. 

Att  en utredning tillsätts för att undersöka hur vi kan stärka unga HBTQpersoner och 
tjejer som lider av psykisk ohälsa.  

Författad av: Martina Styffe och David Persson S i Tullinge  

 

Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade den 16/11 
Att bifalla motionen 
Att motionen sändes till partidistriktets årskongress Socialdemokraterna i Botkyrkas egen.  
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Föredragande: Tove Sander – tove.sander@telia.com 

Motionen tar upp den viktiga frågan kring psykisk ohälsa bland unga hbtq-personer. Unga hbtq-
personer utsätts i större utsträckning för mobbning, hot och våld än andra unga. Den långvariga 
och allvarlig stress som detta orsakar leder i många fall till psykisk ohälsa. För att kunna möta och 
motverka denna negativa utveckling av ökad psykisk ohälsa bland unga HBTQ-personer så 
behöver första linjens psykiatri byggas ut och stärkas. Det krävs nya metoder, insatser och bättre 
samordning mellan kommun och landsting (skolhälsovården, ungdomsmottagningar, BUP och 
primärvården) för att tidigt upptäcka och förebygga att den psykiska ohälsan hos unga blir till ett 
livslångt lidande. 

Flera studier visar att hbtq-personer ibland har en ovilja att söka vård i tid på grund av rädsla för 
att få ett dåligt bemötande. Det är av stor betydelse att de som arbetar i hälso- och sjukvården och 
träffar en mångfald av patienter kan möta alla på ett bra sätt, oavsett vilka de är. Idag så sker hbtq-
diplomering av vårdverksamheter i flera landsting i syfte att utbilda personalen i hbtq-frågor för att 
kunna ge dessa personer ett bättre bemötande.  

Precis som motionen beskriver så är det avgörande att förebygga psykisk ohälsa bland denna grupp. 
Förutom kommun och landsting måste fler parter i civilsamhället med fördel involveras och göras 
delaktiga. Idrottsföreningar och andra som föreningar som samlar många människor har stor 
betydelse för att förebygga psykisk ohälsa. Även skolan en avgörande roll. Nu satsar regeringen 
400 miljoner kronor på att förbättra elevhälsan på skolor runt om i landet. Pengarna hoppas kunna 
göra att fler skolkuratorer kan anställas och elevhälsan blir mer tillgänglig för eleverna.  

Motionen har flera viktiga poänger, det behövs mer förebyggande arbete och fler trygga rum för 
hbtq-personer. Det är också viktigt att sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna är 
normkritisk och tar upp hbtq-frågor.  Läroplanen är tydlig och det som motionärerna efterlyser ska 
ingå i skolornas sex- och samlevnadsundervisning.  Att undervisning oavsett ämne skiljer sig åt 
mellan skolor vet vi och det är en fråga som såväl skolhuvudmännen som Skolverket har till uppgift 
att följa upp. 

Det är dock av stor betydelse att förslag som rör hälso- och sjukvård och skola beslutas på regional, 
respektive kommunal nivå. och att respektive landsting/region och kommun tar ansvar för att fatta 
dessa beslut. Distriktsstyrelsen anser inte att det är upp till kongressen att fatta beslut om vad 
förtroendevalda i våra kommuner ska driva för frågor. Däremot är det fullt möjligt att ge 
kommunala gruppen i uppdrag att gemensamt diskutera hur man i länskommunerna såväl som i 
landstinget kan arbeta med frågor som rör HBTQ-ungdomar.  

Vad avser behovet av att utreda hur vi kan stärka unga HBTQ-personer och tjejer som lider av 
psykisk ohälsa är det distriktsstyrelsens uppfattning att det snarare är dags att gå från utredning till 
handling. År 2010 gjorde ungdomsstyrelsen en utredning som kartlade unga HBT-personers 
psykiska hälsa och den 1 december 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare som ska belysa 
bland annat transpersoner rättigheter och deras psykiska hälsa. Distriktsstyrelsens uppfattning är 
att det inte är rimligt att tillsätta ytterligare utredningar utan att det nu är tid att dra lärdom av de 
utredningar som gjorts och görs och lägga fokus på förändringsarbete utifrån de lärdomarna.  
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att avslå att-sats 1, 2 och 4, 

att anse att-sats 3 besvarad, samt  

att överlämna motionen jämte utlåtandet till kommunala gruppen för vidare 
uppföljning.  

 

 

Naprapati har funnits sedan början av 1900-talet. Sedan 2007 är ”Naprapat” en yrkesskyddad titel. 
För att få kalla sig naprapat måste man vara legitimerad av Socialstyrelsen. Sedan 1994 kan 
naprapater ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Kravet för att få legitimation är godkänd 4-
årig utbildning vid Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarandeutbildning utomlands. 
Därutöver krävs det praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom 
svensk hälso- och sjukvård. 

 Många människor lider av ryggbesvär och andra rörelse- och stödjeorgan. Man kan idag påstå att 
ryggbesvär är en ”folksjukdom” och många får hjälp med behandling av en naprapat. De flesta 
naprapater driver egna privata kliniker där avgiften för behandling är förhållandevis dyr, ca 650 kr 
för en behandling. Många är också anställda eller har uppdrag på företag eller inom idrottsrörelsen 
i föreningar och förbund. Vissa naprapater har avtal med landsting även om vårdavtalen inte är 
särskilt många. I Stockholms läns landsting är det mycket få, enligt statistik från 2015, var det sju 
naprapater som hade avtal. I Norrtälje kommun finns det inte någon. Om fler naprapater skulle 
teckna avtal så innebär det att fler personer med olika besvär skulle kunna få behandling, idag är 
det för dyrbart för många att söka denna vårdform. 

Hemställan med hänvisning till vad som ovan anförts hemställer vi att motionen överlämnas till 
landstingsgruppen i syfte att de arbetar för att fler naprapater tecknar avtal så att fler invånare kan 
få, har råd, att få behandling av naprapat. 

Att motionen bifalls av distriktskongressen och överlämnas till landstingsgruppen. 

Christina Pettersson och Kerstin Bergström , Norrtälje den 25 oktober 2016  

S-föreningens yttrande 
Motionen har behandlats av Norrtälje Stads Socialdemokratiska förenings medlemsmöte den 25 
oktober 2016. Föreningen beslutade att anta motionen som sin egen.  

Kerstin Ericsson, ordförande 
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Arbetarekommunens yttrande 
Motionen har behandlats på ak styrelsens sammanträde den 16/11.  

Styrelsen förstår intentionen i motionen och sympatiserar med tanken att naprapati ska vara mer 
tillgängligt. 

Styrelsen föreslår istället att utreda möjligheten att naprapati ska ingå i primärvårdsrehabavtalet  

Motionen har behandlats på representantskapets sammanträde den 16 november 2016 
representantskapet ställde sig bakom styrelsens utlåtande och beslutade  

Att motionen skickas in som enskild  

 

Föredragande: Sara Kukka Salam – sara.kukka-salam@solna.se 

Motionären är oroad över att naprapati idag är en dyr och svårtillgänglig behandling mot ryggbesvär 
smärtor i andra rörelse- och stödjeorgan. Som en lösning för att göra naprapati mer tillgängligt för 
patienter föreslår motionären att Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting ska verka för att 
fler naprapater tecknar avtal med landstinget.  

En naprapat behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och 
stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår 
ofta smärta som en följd av den nedsatta funktionen. Utöver att behandla nedsatt funktion och 
smärta i ryggradens alla delar behandlar en naprapat även besvär från alla kroppens övriga leder 
samt specifika smärttillstånd och diagnoser som till exempel spänningshuvudvärk, musarm, 
tennisarmbåge. 

För oss socialdemokrater är en jämlik sjukvård en rättighet för varje individ. Alla människor har 
rätt att få behandling efter behov. Det ska inte vara en individs ekonomiska förhållanden som ska 
avgöra möjligheten att få rätt behandling. Vi socialdemokrater värnar även en allmän sjukförsäkring 
som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering tillbaka till 
arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar.  

Idag har en minoritet av Sveriges 1200 naprapater ett avtal med landstinget. I Stockholms län är 
situationen likadan. Ett avtal med landstinget innebär att vården finansieras av landstinget och går 
under högkostnadsskyddet. Det faktum att ett så litet antal naprapater har avtal med landstinget 
innebär att de geografiska reseavstånden för patienter som ordineras denna behandlingsform blir 
långa. En viktig del av den jämlika vården är tillgängligheten. Distriktsstyrelsen är därför positiv till 
motionens intentioner om att säkerställa att även naprapati finns tillgängligt över hela vårt län.  

att avslå motionen, samt 
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att överlämna motionen jämte utlåtandet till landstingsgruppen som får i uppdrag att 

arbeta för att ett fler naprapater tecknar avtal med landstinget i syfte att göra 
naprapatin mer geografiskt tillgänglig i regionen. 

 

 

Vi vill att Socialdemokraterna ska tillsätta en utredning för att hitta lösningar på vad nästa steg ska 
bli efter HBT-certifieringen.  

Sedan 2008 har RFSL erbjudit olika aktörer att HBT-certifiera sig. Syftet är att ge ett bättre 
bemötande till HBT-personer och många har sedan dess certifierat sig. Men räcker det verkligen? 
Det är bra att personal utbildar sig inom HBT(Q) men det räcker inte bara med en Pride-flagga för 
att alla ska känna sig välkomna. Vi vill att Socialdemokratin ska komma på vad nästa steg är för att 
HBTQ-personer ska känna sig inkluderade och synliggjorda i samhället, medan andra är fast i ett 
tyst konsensus.  

Men vad är då problematiken med att bara ha HBT-certifiering? Först av allt gör det inte mycket 
skillnad för verksamheten i stort förutom att all personal är utbildad. HBT- certifieringen fyller inte 
upp de förväntningar som vi som besökare vill se. Främst eftersom många kvinnor och 
transpersoner inte känner sig inkluderade i certifieringen. Okunskapen är fortfarande stor kring 
hanteringen av personer med en transidentiet eller kvinnor med annan sexuell läggning än hetero. 
Det är en positiv skillnad mellan certifierade verksamheter och verksamheter som inte är 
certifierade men det räcker inte. Det är något som saknas, exempelvis en attitydsförändring i 
samhället.  

Någon måste agera inom den här frågan. Idag så har HBTQ-frågan avpolitiserats och i princip 
använts som en normaliserande punkt i högerextrema partiers valprogram. Men HBTQ-frågan är 
långt ifrån död, än idag så (fakta om hur heteronomrativ världen är)!  

Vi tror att det är socialdemokratin som har kraften att driva en framtida HBTQ-politik som inte 
står och stampar utan faktiskt för debatten och utvecklingen framåt!  

Därför yrkar jag  

att  Stockholms läns partidistrikt tillsätter en grupp som utreder HBT-certifieringen.  

Att  Stockholms läns partidistrikt tillsätter en grupp som skapar ett HBTQ politiskt 
program för Stockholmsregionen. att Gruppen ges i uppdrag att se över 
utvecklingsområden med fokus på normbrytande läggningar samt könsidentiteter.  

David Persson  
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Socialdemokraterna i Botkyrkas utlåtande 
Hbt-certifiering är ett verktyg som RFSL äger och driver för att hjälpa verksamheter att utvecklas 
och bli mer inkluderande. Processerna en verksamhet går igenom för att bli certiferiad är 
omfattande involverar hela arbetsgruppen. Fördomar bearbetas och styrdokument gås igenom för 
att ge exempel på arbetet. Sammantaget är HBTcertifieringen en väldigt bra process och vi 
socialdemokrater är positiva till att de genomförs. 

Motionären lyfter frågan om att man bör se igenom effekten av certifieringen och nämner i sin 
motionstext att bland annat kvinnor och transpersoner inte känner sig inkluderade. Det är givetvis 
av yttersta vikt att alla kan känna sig inkluderade i arbete vars syfte är just att skapa inkludering. 
Men att socialdemokraterna skulle ta på sig ansvar och utreda hbt certifieringen i sig menar styrelsen 
är fel. Upplägget på certifieringen sköts och genomförs av en frivilligorganisation och vi som 
politisk parti kan och bör inte lägga oss i eller försöka styra en frivilligorganisations egen 
verksamhet. 

Socialdemokraterna tog 2014 fram ett politiskt program för hbt frågor som berör global, nationell, 
regional, och kommunal nivå. I det programmet återfinns politik som berör Stockholmsregionen. 
Det i sig innebär inte att vi inte skall ha ett eget politiskt program, dock är det är viktigt att ett 
sådant program har en förankring i HBT socialdemokraterna. 

HBT socialdemokraterna idag saknar en organisering på länsnivå.  

Motionen hanterar två helt olika frågor och där styrelsen inte delar motionärens uppfattning i den 
första delen som handlar om HBT-certifieringen, och i den andra delen som handlar om partiets 
egna interna arbetet för att utveckla vår politik rörande HBTQ frågor delar styrelsen motionärens 
uppfattning. Då detta är en motion som är avsedd att nå partidistriktets årskongress så kan 
medlemsmötet endast avgöra motionen genom avslag, bifall eller besvarande på hela motionen. 
Enskilda attsatser kan därmed inte behandlas olika. Då styrelsen inte delar motionärens uppfattning 
i både frågorna landar styrelsen att denna motion bör anses besvarad och skickas t ill kongressen 
som enskild där varje attsats kan hantera enskilt.  

Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade den 16/11 
Att motionen anses bevarad 
Att motionen sändes till partidistriktets årskongress som enskild 

 

Föredragande: Erika Ullberg – erika.ullberg@sll.se 

Motionen tar upp den viktiga frågan kring hur bemötandet av HBTQ-personer i vården kan 
förbättras. Diskriminering eller fördomsfullt bemötande på grund av sin könsidentitet eller sexuella 
läggning är ett stort problem.  En studie från Folkhälsomyndigheten visar att transpersoner 
upplever brist på respekt och ett allmänt dåligt bemötande från hälso- och sjukvården. Så många 
som 40 % i undersökningen uppger att de skjutit upp besök hos allmän hälso- och sjukvård på 
grund av tidigare dåliga erfarenheter eller rädsla för dåligt bemötande. Detta är mycket allvarligt. 
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Stockholms landsting har en HBT-policy som säger att alla ska bli bemötta likvärdigt inom vården 
och andra verksamheter. Hösten 2015 så genomfördes en pilotsatsning på utbildning och hbt-
diplomeringen av primärvården och öppenpsykiatrin i Stockholms län. Under 2016 har 
utbildningarna av vårdpersonalen fortsatt. Socialdemokraterna välkomnar att hbt-diplomering 
inom sjukvården genomförs och har främst varit kritiska till att satsningen inte varit tillräckligt stor. 
Vi har tidigare krävt ett tillskott av finansiella medel för att kunna utöka hbt -diplomeringen. 
Nuvarande finansiering är 1 miljon kronor per år och räcker endast till att utbilda cirka 60 
verksamheter per år vilket inte motsvarar behovet i den stora landstingsverksamheten. Det är också 
mycket angeläget, som motionären skriver, att hbt-certifieringen följs upp och utvärderas för att 
säkerställa att satsningen ger goda resultat och att arbetet inte heller avstannar efter certifieringen. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att mycket finns att göra och att vårt parti ska driva en 
politik som för debatten och välfärden framåt för individer inom HBTQ-gruppen och 
transpersoner. Dessvärre avslår vi motionen av formella skäl eftersom att-satserna fokuserar på 
tillsättandet av partiinterna grupper samt utredning av certifieringen som vi menar landstinget eller 
andra aktörer bör göra. Däremot kan landstingsgruppen driva frågan om att en utvärdering och 
uppföljning bör göras – och utifrån vad den visar fortsätta  driva förslag som förbättrar vården för 
HBTQ- och transpersoner. Huruvida partidistriktet ska tillsätta en särskild grupp som skapar ett 
HBTQ-politiskt program tycker vi inte är uteslutet, men inte heller självklart. Det är något den 
nyvalda styrelsen i så fall bör diskutera tillsammans med arbetarekommunen i Stockholm, partiet 
nationellt och organisationen HBT-Socialdemokrater så att programmet blir starkare, gemensamt 
och samordnat. 

att avslå motionen. 

 

 

Det är för dyrt att gå till tandläkaren idag. Vår välfärd bygger på att alla mår bra. Om alla mår bättre 
då kan dessa bidra positivt till Sveriges utveckling och framtid.  

I längden sparar man pengar via socialtjänsten och annan sjukvård genom att alla har bra tänder. 
Alla ska kunna äta och dricka som de vill.  

Därför yrkat jag på att:  

- Tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården  

- Tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården i Stockholms län Tandvården ska 

vara gratis för alla upp till 25 år  

 -  Tandvården ska vara gratis för alla upp till 25 år i Stockholms län  
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 -  Tandvården ska vara gratis för alla från och med det året de fyller 70 år  

 -  Tandvården ska vara gratis för alla från och med det året de fyller 70 år  

Diana Hildingsson 13 september 2016  

 

 

Socialdemokraterna i Botkyrkas utlåtande 
Först och främst vill vi tacka för en bra motion. Tänderna är en del av kroppen och borde 
naturligtsvis ingå som en del i sjukvården. Det är också ett långsiktigt mål för oss Socialdemokrater 
och en inriktning enligt beslut på partikongressen. Målsättningen på sikt bör vara att tandvården 
omfattas av ett högkostnadsskydd precis som övrig sjukvård. 

Det är en mycket kostsam reform som ska vägas mot andra viktiga ambitioner. Den allmänna 
tandvårdsförsäkringen omfattar fri barn- och ungdomstandvård upp till 19 år. Ett första delmål 
borde vara att alla ungdomar erbjuds fri tandvård upp till 24 år. Socialdemokraterna i Stockholms 
läns landsting driver, inte minst för en jämlik barn- och ungdomstandvård, att staten bör ta ett 
ansvar för att en utökad subvention upp till 24 år genomförs i alla landsting/regioner. 

Att investera i barn och ungdomars tandhälsa är en viktig investering för framtiden. För vuxna 
finns en subvention för de med behov. 

Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade den 16/11 
Att motionen anses bevarad 
Att motionen sändes till partidistriktets årskongress som enskild  

 

Föredragande: Erika Ullberg – erika.ullberg@sll.se 

Tandhälsan har stor betydelse för hela kroppen och det psykiska välmående. Ett aktivt 
förebyggande arbete, särskilt hos barn och unga, är avgörande för att stärka den generella hälsan 
hos befolkningen. Idag kan vi se en oroande utveckling där god tandhälsa har blivit en klassfråga. 
I området Rinkeby Kista har cirka 11 procent av 3-åringar kariesskadade tänder, jämfört med 
Södermalm där mindre än 1 procent har karies. Detta ser vi även gällande barnfetma som är ett 
problem som samvarierar med utbildning, socioekonomi och utbildning.  

Tandhälsan hos barn och unga kan vara ett första tecken på att det finns behov av andra 
hälsofrämjande åtgärder varför det är en parameter som är viktig att mäta och använda sig av när 
man ser på folkhälsan i stort.  

Många äldre har idag också stora problem med sin tandhälsa. Det riskerar att påverka och försämra 
livskvaliteteten och i längden leda till undernäring. Hos många äldre finns ett stort behov och en 
önskan att få tillgång till mer tandvård. Den uppsökande verksamhet som riktar sig till vissa äldre 
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och funktionshindrade kommer, trots utökade insatser, långt ifrån alla som önskar till del. Här 
krävs ett fortsatt arbete för att få upp och förbättra många äldres tandhälsa.  

Barn och ungdomar upp till 19 års ålder har fri tandvård. Från och med den 1 januari det år du 
fyller 20 år omfattas du av tandvårdsstödet som omfattar alla från 20 år och uppåt och består av 
två delar: ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och en tandvårdsersättning. Från det år du fyller 20 år 
får du ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din 
tandvård. Det allmänna tandvårdsbidraget varierar beroende på din ålder. Är du 20 – 29 år blir 
bidraget 300 kronor per år – 600 kronor under två år. Är du 30 – 74 år blir bidraget 150 kronor per 
år – 300 kronor under två år. Är du 75 år och äldre blir bidraget 300 kronor per år – 600 kronor 
under två år. 

Tandvårdsersättningens syfte är att skydda mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på 
kostnader över 3000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15 000 beräknat på 
referenspris. För varje ersättningsberättigad tandvårdsåtgärd som vårdgivaren utför finnas ett 
referenspris. Förutom att utgöra grunden för beräkningen av högkostnadsskyddet ska 
referenspriset även fungera som jämförelsepris för dig som patient.  

För vissa åldersgrupper ser vi att de med allra lägst inkomster konsumerar mindre tandvård och därför 
får mindre stöd än individer i samma ålder med högre inkomster. Detta gäller framförallt i 

åldersgrupperna 20-40 år och 80 år och äldre. Det finns ett samband mellan inkomst och tandhälsa, 
och distriktsstyrelsen menar att tandvården behöver bli mer tillgänglig. Din inkomst och 
socioekonomiska tillhörighet får inte avgöra dina möjligheter till en god tandhälsa. Tänder ska inte vara 

en klassmarkör! Vi socialdemokrater har därför sagt att vi vill förlänga den fria barn- och 
ungdomstandvården med 5 år, och göra tandvården billigare för pensionärer. 

att anse motionen besvarad. 
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Mal Osmani, 3 år fyllda, har en svår cp-skada och bland annat stora svårigheter med andningen. 
Föräldrarna Lindita och Muhamet Osmani lämnade Kosovo för två år sedan på uppmaning av 
läkare där. För att Mal skulle överleva behövdes specialistvård i Sverige , idag ska dem utvisas.  

Det ska absolut inte vara så att om man har en barnfamilj med ett svårt sjuk barn ska behövas 
utvisa till ett land som INTE kan erbjuda den rätta sjukvård som krävs för att garantera barnens 
liv och hälsa. Som Socialdemokrater ska vi stå upp för våra medmänniskor och såklart alla 
människors lika värde och rätten till vård oavsett bakgrund.  

Mot bakgrund av detta yrkar jag: 

Att inget barn under 18 år med en svår sjukdom eller grov funktionsnedsättning ska utvisas till ett 
land som inte kan erbjuda en tillräcklig sjukvård. 

Att svårt sjuka barn och barn med grov funktionsnedsättning ska, tillsammans med sin nära familj 
få stanna temporärt i Sverige tills tidigast hemlandet kan erbjuda vården i fråga.  

Naim Kelmendi, Jakobsbergs S-förening 

 

Styrelsens motionssvar: 
Styrelsen tackar för den inkomna motionen. Styrelsen delar motionärens åsikt att barn med svåra 
sjukdomar inte ska utvisas till länder som inte har möjlighet att ge dem den vård de har rätt till.  

Styrelsen föreslår medlemsmötet: 
Att medlemsmötet antar motionen som sin egen.  

 

Föredragande: Boel Godner – boel.godner@sodertalje.se 

En viktig utgångspunkt för svensk migrationspolitik är att alla asylsökande har rätt att få sina 
asylskäl prövade individuellt. En annan viktig utgångspunkt är att personer under 18 år inte utvisas 
om det inte finns ett ordnat mottagande i hemlandet.  

Asylsökande kan få uppehållstillstånd för att de har flyktingskäl, eller andra skyddsskäl, till exempel  
om de riskerar dödsstraff i hemlandet. Sjukdom eller ohälsa utgör däremot i sig ingen skyddsgrund 
för asyl. I den tidsbegränsade lagen som gäller till 2019 finns inte möjligheter att anföra synnerligen 
ömmande eller särskilt ömmande omständigheter. En utvisning av en person som saknar asylskäl 
kan bara förhindras om man kan visa att avvisningen skulle bryta mot ett svenskt 
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konventionsåtagande.  Om ett barn har asylskäl och beviljas tillfälligt uppehållstillstånd kan barnet 
i vissa fall istället beviljas permanent uppehållstillstånd om hälsotillståndet är varaktigt nedsatt.  

Distriktsstyrelsen förstår den humanitära medkänsla som motionären vill ge uttryck för med sina 
förslag. Men distriktsstyrelsen anser att det är viktigt att hålla fast vid den skärpning av den svenska 
asyl- och flyktingpolitiken som genomfördes för att förhindra samma utveckling som skedde under 
flyktingkrisen 2015. Så länge vi i Europa inte har en fungerande gemensam flyktingpolitik kan vi i 
Sverige inte ha en väsentligt mer generös lagstiftning på det här området. Det skulle skicka starka 
signaler till många människor i vår omvärld som inte har den grundläggande rätten till fri sjukvård 
som vi har i Sverige.  

Sverige ska fortsatt vara en humanitär stormakt med en stor andel av statsbudgeten i bistånd – i 
dag mer än 1 procent av vår BNP. Med dessa resurser bidra till en bättre vardag för tusentals, 
kanske miljoner människor i fattiga länder.  

att avslå motionen. 

 

 

Vår migrationspolitik har sin utgångspunkt i socialdemokratins allra viktigaste ideologiska grundval: 
värnandet av alla människors lika värde och rätt. Politikens bärande principer är humanitet, 
rättssäkerhet och reglering. Vi värnar människors liv och säkerhet samtidigt som vi 
uppmärksammar att migration erbjuder möjligheter till utveckling både för den enskilde och 
samhället. Politiken måste därför vara utformad för att på bästa sätt ta tillvarata den enskildes behov 
och förmåga.   

Den globala migrationen är en av vår tids stora samhälls- och utvecklingsfrågor och kommer så 
förbli under överskådlig tid, oavsett om den välkomnas eller motarbetas. Socialdemokratins 
historiska styrka har hämtats ur förmågan att formulera begripliga och ideologiskt konsekventa svar 
på samtidens stora frågor. En tydlig, värderingskonsekvent och förutsägbar socialdemokratisk linje 
i migrationspolitiken är grunden för att återvinna initiativet i den politiska debatten och därmed 
begränsa extremhögerns utrymme. 

De åtgärder som genomförts under 2015 och 2016 i syfte att begränsa möjligheten att söka asyl i 
Sverige har inneburit en drastisk minskning av antalet asylsökande. Samtidigt åtföljs 
Sverigedemokraternas frammarsch i opinionen av upprepade påståenden om att regeringspolitiken 
anpassats till Sverigedemokraternas analys. Denna osanning måste bemötas med en tydlig 
migrationspolitisk riktning, av opinionsskäl, men också för att värna de principer som länge varit 
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vägledande för svensk asylpolitik: en öppen och generös asylpolitik, försvaret av det mångkulturella 
samhället och insikten om migrationens möjligheter.  

Socialdemokratin står som garant för att de temporära nödåtgärder som vidtagits stannar vid just 
temporära och inte innebär en historisk omorientering i svensk migrationspolitik. Det är en fråga 
om värden men också en fråga om trovärdighet gentemot väljare och medlemmar. Samtidigt, och 
av samma skäl, ska vi tydligt uppmärksamma och möta de samhällsutmaningar och legitima 
intressekonflikter som kan följa av en kraftig ökning av antalet asylsökande på kort tid, särskilt mot 
bakgrund av otillräckliga system för ansvarsfördelning mellan kommunerna.   

Genom historien har samhällen som sluter sig i rädsla för interaktion med omvärlden stagnerat. 
Samhällen som investerar i människor har blomstrat. Liksom vi alltid påvisat det falska i den 
påstådda motsättningen mellan välstånd och jämlikhet, är det vår uppgift att visa att vår 
samhällsutveckling inte bara är förenlig med en human migrationspol itik utan i själva verket 
förutsätter den. 

I takt med ett allt hårdare europeiskt debattklimat kring migration, börjar de grundläggande värden 
som varit utgångspunkten för Sveriges migrationspolitik att allt mer ifrågasättas högerifrån. I det 
läget kommer det an på socialdemokratin att tydligt visa vägen för Sverige. Samtidigt måste vi 
förhålla oss till det faktum att många europeiska länder inom överskådlig tid inte kan förväntas 
bidra solidariskt. När utvecklingen i övriga Europa går åt fel håll minskar inte vårt moraliska ansvar. 
Snarare ökar det. Då Raoul Wallenberg räddade tiotusentals ungerska judar undan förintelsen 
genom att dela ut svenska skyddspass var det ett mycket avvikande beteende av en europeisk 
diplomat. Idag är det moraliskt självklart för alla. 

1. PERMANENTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND 

Permanenta uppehållstillstånd har länge varit huvudregel för uppehållstillstånd utfärdade på 
skyddsgrund i Sverige. Det har sin bakgrund i både humanitära och samhällsekonomiska hänsyn. 
Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att leda till ökad stress och psykisk ohälsa för den enskilde och 
särskilt barn som ankommit Sverige i låg ålder drabbas på ett orimligt sätt då de efter flera års liv i 
osäkerhet kan tvingas lämna det enda samhälle de känner. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar 
därmed att kränka principen om barnets bästa i FNs barnkonventions artikel 3 och utlänningslagen 
(UtlL 2005:716). Vidare visar forskningen entydigt att tillfälliga uppehållstillstånd medför ökad 
osäkerhet för den enskilde, minskar incitamentet för språkinlärning, arbetssökande och övrig 
integration i det svenska samhället och därmed riskerar att allvarligt försvåra den enskildes 
etablering. Dessutom innebär förnyad prövning av asylsökandes rätt till uppehållstillstånd, efter ett 
eller tre år, att arbetsbelastning för redan hårt ansträngda myndigheter som migrationsverket och 
migrations-domstolarna kraftigt ökar. 

2. FAMILJEÅTERFÖRENING 

Rätten till familjeåterförening ska vara vägledande för svensk asylrätt. Uppehållstillstånd på 
skyddsgrund ska alltid ge rätt till återförening av kärnfamiljer (maka/make/sambo/minderåriga 
barn) i enlighet med principer i internationell rätt. En begränsning av rätten till familjeåterförening 
riskerar att allvarligt åsidosätta jämställdhetsperspektivet och barnperspektivet, liksom Sveriges 
skyldigheter enligt FNs barnkonvention. Kvinnor och barn är överrepresenterade bland dem som 
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ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till boende i Sverige. Avsaknad av 
lagliga vägar till familjeåterförening riskerar därför att särskilt drabba kvinnor och barn vars enda 
utväg blir livsfarliga smuggelvägar. För att rätten till familjeåterförening ska vara reell ska svenska 
medborgare och personer som beviljats permanent uppehållstillstånd på skyddsgrund undantas 
försörjningskrav.  

Det är inte rimligt att ett eller några av barnen i en familj som hunnit fylla 18, eller en ensam 
mormor utan övrigt skyddsnät och som ingått i hushållsgemenskapen, utesluts från rätten till 
familje-återförening. Rätten till så kallad sista länken-återförening bör därför återinföras som 
huvudregel.   

3. DAGERSÄTTNING 

En asylsökande i Sverige utan egna medel har rätt till en dagersättning från migrationsverket som 
ska räcka till hyra, mat, kläder, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar och fritidsaktiviteter. 
Jämfört med försörjningsstöd för bosatta är ersättningsnivån tusentals kronor lägre och barn till 
asylsökande lever ofta långt under barnfattigdomsgränsen. Ersättningen till asylsökandes barn 
halveras vid tredje barnet, medan flerbarnstillägg gäller för bosatta med fler än två barn. En 
fyrabarnsfamilj med försörjningsstöd får 18 610 kronor i månaden plus hyrestillägg medan en 

asylsökande fyrabarnsfamilj får totalt 8 600 kronor. Dagersättningsbeloppet är oförändrat sedan 
1994, trots att konsumentprisindex har ökat med närmare 30 procent sedan dess. Detta motiveras 
med att asylsökande har mindre ekonomiska behov och befinner sig i processen under kortare tid 
innan migrationsverket fattar sitt beslut. Men i verkligheten förväntas genomsnittsvistelsetiden för 
inskrivna hos migrationsverket idag vara närmare två år. Att människor med laglig rätt att vistas i 
Sverige lever i en fattigdom som ligger långt under existensminimum är oacceptabelt, särskilt om 
barnperspektivet beaktas. Skapandet av ett parallellsamhälle med fattiga ”andra klassens bosatta” 
är därutöver uppenbart hämmande för en framgångsrik etablering.  

4. FÖRSTÄRKT BARNPERSPEKTIV 

Principen om barnets bästa måste få en starkare ställning som bärande princip i svensk asylrätt. 
Migrationsmyndigheterna måste säkerställa att barns egna asylskäl utreds individuellt och tas på 
allvar. Barn ska ej placeras i utlänningsförvar. Åldersbedömningar ska göras med den asylsökandes 
egen uppgift som utgångspunkt. Ifall behov föreligger ska tester för att fastslå den sökandes ålder 
utföras med metoder som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Barnets bästa och 
anknytning till Sverige ska vara vägledande i ärenden om familjeåterförening och särskilt beaktas i 
tillståndsprövning på humanitär grund (enligt bestämmelserna om särskilt respektive synnerligen 
ömmande omständigheter). Det är inte rimligt att föräldrars beslut att undanhålla sig eller på annat 
sätt försvåra verkställighet av avvisningsbeslut, ska inverka menligt vid prövning barnens grad av 
anknytning till Sverige.     

5. MÄNNISKOR I LIMBO OCH DEN HUMANITÄRA TILLSTÅNDSGRUNDEN. 

Idag lever mellan 10.000 och 20.000 personer i Sverige helt öppet helt utan rättigheter. De har 
nekats uppehållstillstånd men saknar praktiska möjligheter att återvända till hemlandet. Trots en 
många gånger lång vistelse i Sverige under fullständig samverkan med migrationsverket och 
polismyndigheten och hörsammande av alla kallelser, saknar dessa personer rätten att försörja sig 
genom arbete. De har ej heller rätt till försörjningsstöd eller dagersättning som asylsökande, 
eftersom de varken har uppehållstillstånd eller är inskrivna i mottagningssystemet. De lever i limbo, 
ibland i över tio år, helt utan att själva kunna påverka situationen. Tillämpningen av dagens 



  56 (80) 
 
 
 
lagstiftning, som ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd efter fyra år (d.v.s. efter utlöpt 
preskriptionstid för utvisningsärendet) på grund av bestående verkställighetshinder, ställer 
emellertid sådana villkor att den enskilde i de flesta fall inte kan kvalificera för uppehållstillstånd 
hur hen än beter sig. Lagstiftningen behöver därför förtydligas så att den asylsökande som 
huvudregel beviljas uppehållstillstånd efter fyra år av bestående hinder för verkställighet av 
utvisningsbeslut, under förutsättning att den sökande ej undanhållit sig, eller på annat sätt aktivt 
försvårat, verkställigheten av beslutet.               

Den humanitära tillståndsgrunden ”synnerligen ömmande omständigheter” tillämpas idag så 
restriktivt att oerhört få av de människoöden som av det allmänna rättsmedvetandet skulle uppfatta 
som synnerligen ömmande kvalificerar för uppehållstillstånd. Skälet är bland annat det så kallade 
udda-rekvisitet som fastslår att den humanitära situationen inte bara ska vara så ömmande att det 
skulle uppfattas som stötande att neka uppehållstillstånd. Dessutom ska det som drabbat den 
enskilde vara udda. Det vill säga, graden av mänskligt lidande som skulle bli följden av ett 
återvändande till hemlandet blir mindre relevant för bedömningen av rätten till uppehållstillstånd 
ifall samma lidande delas av flera. Detta är uppenbart orimligt, avviker från vad lagstiftaren avsett 
samt står i strid med principen att rätten till uppehållstillstånd ska bedömas individuellt. Detta 
förhållande har inte påverkats av införandet av tillståndsgrunden ”särskilt ömmande 
omständigheter”, som är tänkt att tillämpas särskilt i barnärenden.  

6. STÄRKT RÄTTSSÄKERHET I FÖRVARSÄRENDEN  

Utlänningslagen fastslår att en utlännings frihet inte ska begränsas mer än vad som är nödvändigt. 
På samma sätt fastslår Europakonventionen att utlänningsförvar bara får användas ifall det är 
nödvändigt för att säkerställa verkställighet av beslut om ut-/avvisning. Förvarstagande är ett 
frihetsberövande och en synnerligen ingripande åtgärd som alltså endast får användas då 
verkställighet inte kan ske på annat sätt. 

Myndighetsåtgärder som i graden av begränsning av den enskildes frihet är jämförbara med 
utlänningsförvar, såsom beslut om häktning eller psykiatrisk tvångsvård fattas med mycket höga 
krav på rättssäkerhet. Samtidigt fattas idag många beslut om förvar av polismyndighet och 
migrationsverket som sedan rivs upp av domstol efter två veckor.  

Rekvisiten för beslut om förvar lämnar mycket stort tolkningsutrymme vilket ökar risken för beslut 
fattade på godtycklig grund. Mot denna bakgrund är det inte rimligt att förvarsbeslut både bereds 
och fastställs av samma myndighet och många gånger av samma tjänsteman. Vid prövning av ifall 
erforderliga rekvisit föreligger och staten därmed levt upp till sin bevisbörda, är migrationsverkets 
eller polisens bedömning att betrakta som partsinlaga, att jämföra med åklagares framställan om 
häktning. Beslut om förvar bör därför, på motsvarande sätt, fattas av migrationsdomstol efter 
framställan från migrationsverket eller polismyndigheten. Detta skulle öka rättssäkerheten och 
legitimiteten bakom besluten och felaktiga frihetsberövanden kan undvikas. Med tanke på att nära 
nog samtliga förvarsbeslut idag överklagas till migrationsdomstol skulle antalet ärenden knappast 
påverkas nämnvärt.              

Mot denna bakgrund yrkar vi att partikongressen beslutar 

1. Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att permanenta uppehållstillstånd ska 
återinföras som huvudregel i alla ärenden om uppehållstillstånd på skyddsgrund.  
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2. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att rätten till familjeåterförening 
ska omfatta alla som beviljats uppehållstillstånd på skyddsgrund samt att rätten till sista 
länken-återförening återinförs som huvudregel.  

B) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att svenska medborgare och 
personer som beviljats permanent uppehållstillstånd på skyddsgrund skall undantas 
försörjningskrav.   

3. Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att uppdatera ersättningsnivåer för 
asylsökande så att de likställs med, och indexeras till, riksnormen för försörjningsstöd.  

4. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att stärka barnperspektivet i 
svensk asylrätt. Barns asylskäl ska vid behov utredas individuellt och barn ska ej placeras i 
utlänningsförvar.  

B) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att åldersbedömning ska vara 
rättssäker och utgå från den sökandes egen uppgift.  

C) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att barnets bästa ska vara vägledande 
för tillståndsprövning på humanitär grund och vid familjeåterförening. Föräldrars 
försvårande av av-/utvisning ska ej inverka negativt på barnets rätt till uppehållstillstånd.     

5. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att uppehållstillstånd, som 
huvudregel, vid ny prövning efter fyra år, ska beviljas, ifall beslut om av- eller utvisning 
under denna period inte kunnat verkställas, och under förutsättning att den sökande inte 
undanhållit sig eller aktivt försvårat verkställighet.  

B) Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att det så kallade udda-rekvisitet för 
tillämpning av den humanitära tillståndsgrunden ”synnerligen ömmande omständigheter” 
avskaffas.   

6. Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att tydliggöra att bestämmelsen om 
utlänningsförvar är en utpräglad undantagsbestämmelse samt att beslut om förvar i första 
instans alltid ska fattas av migrationsdomstol, efter framställan från migrationsverket eller 
polismyndigheten.  

Motionärer: Amal Seraj, Samuel Kazen Orrefur 

 

Utlåtande: 
Sigtuna arbetarekommun beslutar anta motionen som sin egen 

 

 



  58 (80) 
 
 
 
Vår migrationspolitik har sin utgångspunkt i socialdemokratins allra viktigaste ideologiska grundval: 
värnandet av alla människors lika värde och rätt. Politikens bärande principer är humanitet, 
rättssäkerhet och reglering. Vi värnar människors liv och säkerhet samtidigt som vi 
uppmärksammar att migration erbjuder möjligheter till utveckling både för den enskilde och 
samhället. Politiken måste därför vara utformad för att på bästa sätt ta tillvarata den enskildes behov 
och förmåga.   

Den globala migrationen är en av vår tids stora samhälls- och utvecklingsfrågor och kommer så 
förbli under överskådlig tid, oavsett om den välkomnas eller motarbetas. Socialdemokratins 
historiska styrka har hämtats ur förmågan att formulera begripliga och ideologiskt konsekventa svar 
på samtidens stora frågor. En tydlig, värderingskonsekvent och förutsägbar socialdemokratisk linje 
i migrationspolitiken är grunden för att återvinna initiativet i den politiska debatten och därmed 
begränsa extremhögerns utrymme. 

De åtgärder som genomförts under 2015 och 2016 i syfte att begränsa möjligheten att söka asyl i 
Sverige har inneburit en drastisk minskning av antalet asylsökande. Samtidigt åtföljs 
Sverigedemokraternas frammarsch i opinionen av upprepade påståenden om att regeringspolitiken 
anpassats till Sverigedemokraternas analys. Denna osanning måste bemötas med en tydlig 
migrationspolitisk riktning, av opinionsskäl, men också för att värna de principer som länge varit 
vägledande för svensk asylpolitik: en öppen och generös asylpolitik, försvaret av det mångkulturella 
samhället och insikten om migrationens möjligheter.  

Socialdemokratin står som garant för att de temporära nödåtgärder som vidtagits stannar vid just 
temporära och inte innebär en historisk omorientering i svensk migrationspolitik. Det är en fråga 
om värden men också en fråga om trovärdighet gentemot väljare och medlemmar. Samtidigt, och 
av samma skäl, ska vi tydligt uppmärksamma och möta de samhällsutmaningar och legitima 
intressekonflikter som kan följa av en kraftig ökning av antalet asylsökande på kort tid, särskilt mot 
bakgrund av otillräckliga system för ansvarsfördelning mellan kommunerna.   

Genom historien har samhällen som sluter sig i rädsla för interaktion med omvärlden stagnerat. 
Samhällen som investerar i människor har blomstrat. Liksom vi all tid påvisat det falska i den 
påstådda motsättningen mellan välstånd och jämlikhet, är det vår uppgift att visa att vår 
samhällsutveckling inte bara är förenlig med en human migrationspolitik utan i själva verket 
förutsätter den. 

I takt med ett allt hårdare europeiskt debattklimat kring migration, börjar de grundläggande värden 
som varit utgångspunkten för Sveriges migrationspolitik att allt mer ifrågasättas högerifrån. I det 
läget kommer det an på socialdemokratin att tydligt visa vägen för Sverige. Samtidigt måste vi 
förhålla oss till det faktum att många europeiska länder inom överskådlig tid inte kan förväntas 
bidra solidariskt. När utvecklingen i övriga Europa går åt fel håll minskar inte vårt moraliska ansvar. 
Snarare ökar det. Då Raoul Wallenberg räddade tiotusentals ungerska judar undan förintelsen 
genom att dela ut svenska skyddspass var det ett mycket avvikande beteende av en europeisk 
diplomat. Idag är det moraliskt självklart för alla.  

1- PERMANENTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND 
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Permanenta uppehållstillstånd har länge varit huvudregel för uppehållstillstånd utfärdade på 
skyddsgrund i Sverige. Det har sin bakgrund i både humanitära och samhällsekonomiska hänsyn. 
Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att leda till ökad stress och psykisk ohälsa för den enskilde och 
särskilt barn som ankommit Sverige i låg ålder drabbas på ett orimligt sätt då de efter flera års liv i 
osäkerhet kan tvingas lämna det enda samhälle de känner. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar 
därmed att kränka principen om barnets bästa i FNs barnkonventions artikel 3 och utlänningslagen 
(UtlL 2005:716). Vidare visar forskningen entydigt att tillfälliga uppehållstillstånd medför ökad 
osäkerhet för den enskilde, minskar incitamentet för språkinlärning, arbetssökande och övrig 
integration i det svenska samhället och därmed riskerar att allvarligt försvåra den enskildes 
etablering. Dessutom innebär förnyad prövning av asylsökandes rätt till uppehållstillstånd, efter ett 
eller tre år, att arbetsbelastning för redan hårt ansträngda myndigheter som migrationsverket och 
migrations-domstolarna kraftigt ökar. 

2 FAMILJEÅTERFÖRENING 

Rätten till familjeåterförening ska vara vägledande för svensk asylrätt. Uppehållstillstånd på 
skyddsgrund ska alltid ge rätt till återförening av kärnfamiljer (maka/make/sambo/minderåriga 
barn) i enlighet med principer i internationell rätt. En begränsning av rätten till familjeåterförening 
riskerar att allvarligt åsidosätta jämställdhetsperspektivet och barnperspektivet, liksom Sveriges 
skyldigheter enligt FNs barnkonvention. Kvinnor och barn är överrepresenterade bland dem som 
ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till boende i Sverige. Avsaknad av 
lagliga vägar till familjeåterförening riskerar därför att särskilt drabba kvinnor och barn vars enda 
utväg blir livsfarliga smuggelvägar. För att rätten till familjeåterförening ska vara reell ska svenska 
medborgare och personer som beviljats permanent uppehållstillstånd på skyddsgrund undantas 
försörjningskrav.  

Det är inte rimligt att ett eller några av barnen i en familj som hunnit fylla 18, eller en ensam 
mormor utan övrigt skyddsnät och som ingått i hushållsgemenskapen, utesluts från rätten till 
familje-återförening. Rätten till så kallad sista länken-återförening bör därför återinföras som 
huvudregel.   

3 DAGERSÄTTNING 

En asylsökande i Sverige utan egna medel har rätt till en dagersättning från migrationsverket som 
ska räcka till hyra, mat, kläder, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar och fritidsaktiviteter. 
Jämfört med försörjningsstöd för bosatta är ersättningsnivån tusentals kronor lägre och barn till 
asylsökande lever ofta långt under barnfattigdomsgränsen. Ersättningen till asylsökandes barn 
halveras vid tredje barnet, medan flerbarnstillägg gäller för bosatta med fler än två barn. En 
fyrabarnsfamilj med försörjningsstöd får 18 610 kronor i månaden plus hyrestillägg medan en 

asylsökande fyrabarnsfamilj får totalt 8 600 kronor. Dagersättningsbeloppet är oförändrat sedan 
1994, trots att konsumentprisindex har ökat med närmare 30 procent sedan dess. Detta motiveras 
med att asylsökande har mindre ekonomiska behov och befinner sig i processen under kortare tid 
innan migrationsverket fattar sitt beslut. Men i verkligheten förväntas genomsnittsvistelsetiden för 
inskrivna hos migrationsverket idag vara närmare två år. Att människor med laglig rätt att vistas i 
Sverige lever i en fattigdom som ligger långt under existensminimum är oacceptabelt, särskilt om 
barnperspektivet beaktas. Skapandet av ett parallellsamhä lle med fattiga ”andra klassens bosatta” 
är därutöver uppenbart hämmande för en framgångsrik etablering.  

4 FÖRSTÄRKT BARNPERSPEKTIV 
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Principen om barnets bästa måste få en starkare ställning som bärande princip i svensk asylrätt. 
Migrationsmyndigheterna måste säkerställa att barns egna asylskäl utreds individuellt och tas på 
allvar. Barn ska ej placeras i utlänningsförvar. Åldersbedömningar ska göras med den asylsökandes 
egen uppgift som utgångspunkt. Ifall behov föreligger ska tester för att fastslå den sökandes ålder 
utföras med metoder som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Barnets bästa och 
anknytning till Sverige ska vara vägledande i ärenden om familjeåterförening och särskilt beaktas i 
tillståndsprövning på humanitär grund (enligt bestämmelserna om särskilt respektive synnerligen 
ömmande omständigheter). Det är inte rimligt att föräldrars beslut att undanhålla sig eller på annat 
sätt försvåra verkställighet av avvisningsbeslut, ska inverka menligt vid prövning barnens grad av 
anknytning till Sverige.     

5 MÄNNISKOR I LIMBO OCH DEN HUMANITÄRA TILLSTÅNDSGRUNDEN. 

Idag lever mellan 10.000 och 20.000 personer i Sverige helt öppet helt utan rättigheter. De har 
nekats uppehållstillstånd men saknar praktiska möjligheter att återvända till hemlandet. Trots en 
många gånger lång vistelse i Sverige under fullständig samverkan med migrationsverket och 
polismyndigheten och hörsammande av alla kallelser, saknar dessa personer rätten att försörja sig 
genom arbete. De har ej heller rätt till försörjningsstöd eller dagersättning som asylsökande, 
eftersom de varken har uppehållstillstånd eller är inskrivna i mottagningssystemet. De lever i limbo, 
ibland i över tio år, helt utan att själva kunna påverka situationen. Tillämpningen av dagens 
lagstiftning, som ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd efter fyra år (d.v.s. efter utlöpt 
preskriptionstid för utvisningsärendet) på grund av bestående verkställighetshinder, ställer 
emellertid sådana villkor att den enskilde i de flesta fall inte kan kvalificera för uppehållst illstånd 
hur hen än beter sig. Lagstiftningen behöver därför förtydligas så att den asylsökande som 
huvudregel beviljas uppehållstillstånd efter fyra år av bestående hinder för verkställighet av 
utvisningsbeslut, under förutsättning att den sökande ej undanhållit sig, eller på annat sätt aktivt 
försvårat, verkställigheten av beslutet.               

Den humanitära tillståndsgrunden ”synnerligen ömmande omständigheter” tillämpas idag så 
restriktivt att oerhört få av de människoöden som av det allmänna rättsmedvetandet skulle uppfatta 
som synnerligen ömmande kvalificerar för uppehållstillstånd. Skälet är bland annat det så kallade 
udda-rekvisitet som fastslår att den humanitära situationen inte bara ska vara så ömmande att det 
skulle uppfattas som stötande att neka uppehållstillstånd. Dessutom ska det som drabbat den 
enskilde vara udda. Det vill säga, graden av mänskligt lidande som skulle bli följden av ett 
återvändande till hemlandet blir mindre relevant för bedömningen av rätten till uppehållstillstånd 
ifall samma lidande delas av flera. Detta är uppenbart orimligt, avviker från vad lagstiftaren avsett 
samt står i strid med principen att rätten till uppehållstillstånd ska bedömas individuellt. Detta 
förhållande har inte påverkats av införandet av tillståndsgrunden ”särskilt ömmande 
omständigheter”, som är tänkt att tillämpas särskilt i barnärenden.  

6 STÄRKT RÄTTSSÄKERHET I FÖRVARSÄRENDEN  

Utlänningslagen fastslår att en utlännings frihet inte ska begränsas mer än vad som är nödvändigt. 
På samma sätt fastslår Europakonventionen att utlänningsförvar bara får användas ifall det är 
nödvändigt för att säkerställa verkställighet av beslut om ut-/avvisning. Förvarstagande är ett 
frihetsberövande och en synnerligen ingripande åtgärd som alltså endast får användas då 
verkställighet inte kan ske på annat sätt. 
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Myndighetsåtgärder som i graden av begränsning av den enskildes frihet är jämförbara med 
utlänningsförvar, såsom beslut om häktning eller psykiatrisk tvångsvård fattas med mycket höga 
krav på rättssäkerhet. Samtidigt fattas idag många beslut om förvar av polismyndighet och 
migrationsverket som sedan rivs upp av domstol efter två veckor.  

Rekvisiten för beslut om förvar lämnar mycket stort tolkningsutrymme vilket ökar risken för beslut 
fattade på godtycklig grund. Mot denna bakgrund är det inte rimligt att förvarsbeslut både bereds 
och fastställs av samma myndighet och många gånger av samma tjänsteman. Vid prövning av ifall 
erforderliga rekvisit föreligger och staten därmed levt upp till sin bevisbörda, är migrationsverkets 
eller polisens bedömning att betrakta som partsinlaga, att jämföra med åklagares framställan om 
häktning. Beslut om förvar bör därför, på motsvarande sätt, fattas av migrationsdomstol efter 
framställan från migrationsverket eller polismyndigheten. Detta  skulle öka rättssäkerheten och 
legitimiteten bakom besluten och felaktiga frihetsberövanden kan undvikas. Med tanke på att nära 
nog samtliga förvarsbeslut idag överklagas till migrationsdomstol skulle antalet ärenden knappast 
påverkas nämnvärt.              

Mot denna bakgrund yrkar vi att partikongressen beslutar 

1. Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att permanenta uppehållstillstånd ska 
återinföras som huvudregel i alla ärenden om uppehållstillstånd på skyddsgrund.  

2. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att rätten till familjeåterförening 
ska omfatta alla som beviljats uppehållstillstånd på skyddsgrund samt att rätten till sista 
länken-återförening återinförs som huvudregel.  

B) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att svenska medborgare och 
personer som beviljats permanent uppehållstillstånd på skyddsgrund skall undantas 
försörjningskrav.   

3. Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att uppdatera ersättningsnivåer för 
asylsökande så att de likställs med, och indexeras till, riksnormen för försörjningsstöd.  

4. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att stärka barnperspektivet i 
svensk asylrätt. Barns asylskäl ska vid behov utredas individuellt och barn ska ej placeras i 
utlänningsförvar.  

B) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att åldersbedömning ska vara 
rättssäker och utgå från den sökandes egen uppgift.  

C) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att barnets bästa ska vara vägledande 
för tillståndsprövning på humanitär grund och vid familjeåterförening. Föräldrars 
försvårande av av-/utvisning ska ej inverka negativt på barnets rätt till uppehållstillstånd.     

5. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att uppehållstillstånd, som 
huvudregel, vid ny prövning efter fyra år, ska beviljas, ifall beslut om av- eller utvisning 
under denna period inte kunnat verkställas, och under förutsättning att den sökande inte 
undanhållit sig eller aktivt försvårat verkställighet.  
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B) Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att det så kallade udda-rekvisitet för 
tillämpning av den humanitära tillståndsgrunden ”synnerligen ömmande omständigheter” 
avskaffas.   

6. Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att tydliggöra att bestämmelsen om 
utlänningsförvar är en utpräglad undantagsbestämmelse samt att beslut om förvar i första 
instans alltid ska fattas av migrationsdomstol, efter framställan från migrationsverket eller 
polismyndigheten.  

Motionärer: Hélène Sevastik, Alfred Esbjörnson 

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 23 november 2016: 
Att motionen skickas in som enskild 

Reservationer: 
Helene Sevastik, Daniel Raufi, Cecilia Bravo, Felicia Giertta, Sabina Begovic Kovacevic, Jasamin 
Sepahi, Birgit Aquilonius, Lars-Erik Bergman och Firoz Sakewalla. 

 

Föredragande: Boel Godner – boel.godner@sodertalje.se 

Migrationsfrågorna tillhör vår tids största utmaningar. Världen idag är globaliserad och samtidigt 
pågår flera konflikter och krig som tvingar människor på flykt.  

Socialdemokraterna står för en human och hållbar migrationspolitik, där rätten att söka asyl är helt 
grundläggande. Den rätten ska vi fortsätta stå upp för. Asylprocessen ska vara tydlig och rättssäker, 
och den som söker asyl ska bemötas med medmänsklighet, respekt och professionalitet. Fördelning 
av flyktingar ska vara jämn över landet för att så många som möjligt ska få en bra start i vårt land.  

Migrationspolitiken måste samtidigt vara hållbar. Det måste finnas förutsättningar att ge alla  som 
får tillstånd att stanna lika möjligheter och rättigheter, och vi måste tillsammans bekämpa 
segregation och diskriminering.  

Regeringen gjorde hösten 2015 bedömningen att Sverige inte kunde stå kvar ensamma med den 
mest generösa flyktingpolitiken bland EU-länderna. Under en begränsad tid anpassas det svenska 
regelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Syftet är att öka 
förutsättningarna för en hållbar migrationspolitik och ett fungerande mottagande genom att i ökad 
utsträckning förmå asylsökande att söka asyl i andra medlemsstater. Lagstiftningen är tillfällig.  

Sverige har tagit ett stort ansvar för världens flyktingar de senaste åren, och det ska vi vara stolta 
över. Att se till att etableringen för dessa nya invånare fungerar är en stor utmaning även framöver. 
Vi har länge drivit på för att fler länder ska ta ett större ansvar för flyktingmottagande, och det 
kommer vi fortsätta att göra.  
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Motionen innehåller omfattande och detaljerade förslag om hur svenskt flyktingmottagande bör se 
ut. Distriktsstyrelsen är utifrån principerna om att värna asylrätten och en hål lbar migrationspolitik 
i dagsläget inte beredd att i detalj slå fast hur framtidens migrationspolitiska regelverk ska utformas 
och därför föreslår distriktsstyrelsen att motionen avslås. 

 

att avslå motionerna. 

 

 

Vår migrationspolitik har sin utgångspunkt i socialdemokratins allra viktigaste ideologiska grundval: 
värnandet av alla människors lika värde och rätt. Politikens bärande principer är humanitet, 
rättssäkerhet och reglering. Vi värnar människors liv och säkerhet samtidigt som vi 
uppmärksammar att migration erbjuder möjligheter till utveckling både för den enskilde och 
samhället. Politiken måste därför vara utformad för att på bästa sätt ta tillvarata den enskildes behov 
och förmåga.   

Den globala migrationen är en av vår tids stora samhälls- och utvecklingsfrågor och kommer så 
förbli under överskådlig tid, oavsett om den välkomnas eller motarbetas. Socialdemokratins 
historiska styrka har hämtats ur förmågan att formulera begripliga och ideologiskt konsekventa svar 
på samtidens stora frågor. En tydlig, värderingskonsekvent och förutsägbar socialdemokratisk linje 
i migrationspolitiken är grunden för att återvinna initiativet i den politiska debatten och därmed 
begränsa extremhögerns utrymme. 

Genom historien har samhällen som sluter sig i rädsla för interaktion med omvärlden stagnerat. 
Samhällen som investerar i människor har blomstrat. Liksom vi alltid påvisat det falska i den 
påstådda motsättningen mellan välstånd och jämlikhet, är det vår uppgift att visa att vår 
samhällsutveckling inte bara är förenlig med en human migrationspolitik utan i själva verket 
förutsätter den. 

EU som institution har ett särskilt ansvar när det gäller frågan om den globala migrationen. Vår 
tids stora utmaningar är inte, och kan inte bemötas, nationellt utan kräver av världens stater att 
tillsammans göra uppoffringar och samarbeta för att möta och lösa de problem vi står inför. I likhet 
med klimatförändringarna är inte migrationen något som upphör vid den egna nationsgränsen, det 
är ett problem som berör alla. I en tid då EU alltmer betraktas med misstro och vi ser en reträtt till 
nationalism och protektionism är det synnerligen viktigt för oss socialdemokrater att minnas våra 
internationalistiska rötter och arbeta för att vi även i framtiden kommer att visa solidaritet med 
våra kamrater världen över i både ord och handling. 
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I takt med ett allt hårdare europeiskt debattklimat kring migration, börjar de grundläggande värden 
som varit utgångspunkten för Sveriges migrationspolitik att allt mer ifrågasättas högerifrån. I det 
läget kommer det an på socialdemokratin att tydligt visa vägen i Europa. Våra  fortsatta krav på ett 
solidariskt europeiskt ansvarstagande är en politisk och ideologisk självklarhet. Samtidigt måste vi 
förhålla oss till det faktum att många europeiska länder inom överskådlig tid inte kan förväntas 
bidra solidariskt. När utvecklingen i övriga Europa går åt fel håll minskar inte vårt moraliska ansvar. 
Snarare ökar det. Då Raoul Wallenberg räddade tiotusentals ungerska judar undan förintelsen 
genom att dela ut svenska skyddspass var det ett mycket avvikande beteende av en europeisk 
diplomat. Idag är det moraliskt självklart för alla.  

1. TRANSPORTÖRSANSVAR OCH ID-KONTROLLER 

Gällande EU-rättslig bestämmelse om så kallat transportörsansvar, vilket ålägger flygbolag och 
rederier att utföra visumkontroller redan vid avresa från flygplats eller hamn, innebär att 
myndighetsprövning av flyktingars skyddsbehov i praktiken överlåts åt privata företag, vilka saknar 
kompetens att bedöma den enskildes skyddsbehov. Kontroll av rätten till inresa i Sverige bör alltid 
ske vid gräns och, likt annan myndighetsutövning, utföras av kompetent myndighetspersonal.  

På motsvarande sätt innebär identitetskontroller av inresande till Sverige som sker utanför gräns 
en orimlig inskränkning av de praktiska förutsättningarna för att ansöka om asyl i Sverige. Detta 
särskilt mot bakgrund av att många asylsökande saknar möjlighet att medbringa godkänd 
identitetshandling från hemlandet. En princip inom internationell rätt är att tillämpningen av en 
bestämmelse inte får begränsas på ett sätt som upphäver eller motverkar bestämmelsens syfte. 
Rätten till allmän förskola kan exempelvis inte anses respekterad ifall dörrarna till förskolan hålls 
låsta i syfte att hindra barnen inpassering. Ur rättslig synpunkt är på motsvarande sätt den lagenliga 
rätten att ansöka om asyl att betrakta som inskränkt ifall den praktiskt omöjliggörs.      

2. LAGLIGA VÄGAR FÖR ASYLSÖKANDE 

Idag saknar nästan alla dem som skulle ha laglig rätt till skydd i Europa laglig möjlighet att ens ta 
sig dit för satt ansöka. Europeiska staters efterlevnad av sina folkrättsliga åtaganden måste därmed 
betraktas som bristande. Bristen på legala vägar tvingar asylsökande till livsfarliga överfarter som 
årligen dödar tusentals. Asylsökande från länder där situationen är sådan att de på grund av väpnad 
konflikt eller svår förföljelse, kan förväntas få uppehållstillstånd på skyddsgrund, är utan undantag 
skyldiga att uppvisa visum vid inresa i Sverige. Samtidigt är det i praktiken omöjligt för 
krigsflyktingar och förföljda att erhålla visum till Sverige, eftersom misstanke om att den enskilde 
under Sverigevistelsen kan komma att ansöka om asyl utgör grund för avslag på visumansökan. 
Nära nog samtliga flyktingar med legitima skyddsbehov hindras på detta sätt systematiskt från legal 
inresa i EU. I avsaknad av en fungerande och solidarisk gemensam europeisk asylpolitik, bör 
Sverige kunna agera enskilt för att säkerställa möjligheten till laglig inresa i Sverige för asylsökande. 
Pågående statliga utredning kring lagliga vägar bör omfatta förutsättningar för nationella så kallade 
asylviseringar liksom möjligheten att göra temporära undantag från viseringskravet för vissa 
nationaliteter som är att betrakta som särskilt utsatta (idag t ex syrier). Sådana undantag kan göras 
i Schengen-regimen eller ensidigt av Sverige. För att värna de svagaste flyktingarna, som saknar 
möjlighet att på annat sätt ta ansöka om asyl, bör Sverige öka sitt åtagande om mottagande av 
flyktingar inom FNs vidarebosättningsprogram samt verka för att även övriga EU-stater kraftfullt 
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ska öka sitt mottagande av kvotflyktingar. Länder som anslutit sig till Genevekonventionen bör 
vara skyldiga att ta emot kvotflyktingar.       

3. DUBLINFÖRORDNINGEN 

Dublinförordningen, som syftar till att upprätthålla principen om s.k. första asylland, har i stora 
delar blivit obsolet och behöver reformeras eller ersättas. Förordningen bygger på ett antagande 
om likvärdighet i asylutrednings- och mottagningsförhållanden som är uppenbart felaktigt. 
Medlemsstater längs EUs Medelhavsgräns har ofta sämst förutsättningar, men är de som skulle ta 
det största ansvaret, ifall förordningen tillämpades konsekvent, vilket aldrig varit fallet. Flera 
medlemsstater har mycket allvarliga brister i sin efterlevnad av unionsrättens minimiregler för 
asylutredning och mottagningsförhållanden. 2011 slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter 
fast att överföringar till Grekland enligt Dublinförordningen är ett brott mot Europakonventionens 
tortyrförbud. Sedan dess har migrationsverket av samma skäl även undantagit Ungern. EU-
kommissionen måste ges effektiva möjligheter att övervaka efterlevnaden och vidta åtgärder för att 
säkerställa ett rättssäkert och humant asylmottagande i hela unionen. Medlemsstater som 
systematiskt och allvarligt åsidosätter sina förpliktelser i fråga om utrednings-och 
mottagningsförhållanden måste temporärt kunna uteslutas som mottagarland vid så kallade 
Dublinöverföringar.  

Dublinförordningens humanitära undantagsbestämmelse ger möjlighet för varje medlemsstat att 
avstå från överföring enligt första land-principen, med hänsyn till den asylsökandes situation och 
situationen i mottagarlandet. Sverige har kommit att tillämpa denna bestämmelse synnerligen 
restriktivt, med svåra humanitära konsekvenser för den enskilde i många ärenden. Detta 
kontrasterar bland annat mot EU-domstolens vägledande avgörande 2012 om att medlemsstaterna 
inte får använda sig av så kallad ”icke motbevisbar presumtion” om godtagbara förhållanden i 
mottagarländer, samtidigt som man har kunskap om motsatsen. 

Det är rimligt att Europarätten även fortsättningsvis begränsar möjligheten att söka asyl i flera 
medlemsstater, men samtidigt bör den asylsökande ges möjlighet att avstå från söka asyl i första  
land, ifall hens rättigheter där riskerar att grovt åsidosättas. Dublinförordningen, eller motsvarande 
framtida mekanism, kan tillämpas så att asylsökande överförs till första land i de fall då hen där 
ansökt om asyl (så kallade Dublin 1.or), men inte i de fall då hen noterats för inresa i första land 
men avstått från att söka asyl (så kallade Dublin 2.or).      

4.  GEMENSAMT ANSVAR I EU 

EU måste ha ett effektivt, rättssäkert och rättvist system för gemensamt europeiskt ansvarstagande, 
där medlemsstaternas åtagande står i relation till deras förutsättningar, i enlighet med EU-
kommissionens förslag. Samtidigt måste vi förhålla oss till en verklighet då ett stort antal EU-stater, 
inte minst i Central- och Östeuropa, kommer att välja att avstå från att bidra till  ett solidariskt 
europeiskt fördelningssystem. Dessa medlemsstater riskerar därigenom att grovt åsidosätta sina 
folkrättsliga förpliktelser, samtidigt som de bidrar till att underminera den värdegemenskap som 
utgör grund och förutsättning för EU. Sverige kan inte stå passivt inför avsaknaden av ett effektivt 
gemensamt sanktionssystem mot medlemsstater som grovt avviker från unionens kärnvärden. 
Lojalitet till principerna för Europasamarbetet förutsätter ömsesidighet för att inte urholkas. 
Sverige bör därför verka för att stöd från EUs fonder villkoras till medlemsstaternas efterlevnad av 
miniminivåer för den gemensamma solidariska asylpolitiken. Sverige kan på detta sätt statuera ett 
positivt exempel och sätta effektiv press för att vända nuvarande utveckling mot ett ”race to the 
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bottom” i motsatt riktning. Det är inte rimligt att vissa medlemsstater, som idag, undandrar sig 
ansvar genom att ej omfattas av EU:s skyddsgrundsdirektiv och andra gemensamma miniminivåer. 
Den fria rörligheten och gemensamma gränspolitiken, som idag regleras i Schengen-systemet, bör 
vara sammankopplat med en bindande överenskommelse om solidariskt ansvarstagande för 
asylpolitiken. Av friheten följer ett ansvar.  

Inom varje grupp asylsökande från ett visst land kan det tänkas finnas individer som har mycket 
starka skyddsbehov. Exempelvis hindrar det faktum att över 97% av asylsökande från västra Balkan 
befinns sakna skyddsbehov, inte att återstående 3% kan ha mycket starka skäl. I enlighet med 
folkrätten måste EU-samarbetet kring så kallade säkra-länder-listor därför utformas så att varje 
enskild asylsökandes rätt till en förbehållslös individuell prövning, oavsett dennes nationalitet, inte 
riskerar att åsidosättas eller inskränkas. 

Mot denna bakgrund yrkar vi att distriktsårskongressen beslutar 

1. Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att avskaffa det så kallade 
transportörsansvaret samt att identitetskontroller i syfte att försvåra inresa för 
asylsökande till Sverige inte ska förekomma. 

2. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Sverige möjliggör säkra och 
legala vägar för asylsökande in i EU samt att förutsättningarna för en ensidig svensk 
anpassning av den nationella viseringsregimen utreds, i syfte att möjliggöra lagliga 
flyktvägar till Sverige även i fortsatt avsaknad av en gemensam europeisk politik.  

B) Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för ett ökat svenskt och europeiskt 
kvotflyktingmottagande samt skyldighet att ta emot kvotflyktingar ska följa av 
Genevekonventionen.    

3. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Dublinförordningen 
reformeras i syfte att säkerställa en rättssäker och human asylprocess, i enlighet med EU-
rättens miniminivåer, genom att möjliggöra temporär suspendering av medlemsstater som 
grovt åsidosätter mänskliga rättigheter.  

B) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Sverige ska avstå från överföring 
genom att tillämpa den humanitära undantagsbestämmelsen i ärenden då den skulle få svåra 
humanitära följder. Överföring från Sverige enligt första land-principen ska ske endast då 
hen där ansökt om asyl eller visering.   

4. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Sverige ska verka för att stöd 
från EU:s fonder villkoras till medlemsstaternas efterlevnad av miniminivåer för den 
gemensamma solidariska asylpolitiken, att samtliga medlemsstater omfattas av det 
gemensamma regelverkets miniminivåer för asylpolitiken samt att ett framtida ”Schengen-
system” kopplas till en gemensam solidarisk asylpolitik.  

B) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att rätten till en förbehållslös 
individuell asylprövning inte inskränkas genom EU:s system för så kallade ”säkra länder”.  

Motionärer: Amal Seraj, Samuel Kazen Orrefur 
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Utlåtande: 
Sigtuna arbetarekommun beslutar anta motionen som sin egen 

 

 

Vår migrationspolitik har sin utgångspunkt i socialdemokratins allra viktigaste ideologiska grundval: 
värnandet av alla människors lika värde och rätt. Politikens bärande principer är humanitet, 
rättssäkerhet och reglering. Vi värnar människors liv och säkerhet samtidigt som vi 
uppmärksammar att migration erbjuder möjligheter till utveckling både för den enskilde och 
samhället. Politiken måste därför vara utformad för att på bästa sätt ta tillvarata den enskildes behov 
och förmåga.   

Den globala migrationen är en av vår tids stora samhälls- och utvecklingsfrågor och kommer så 
förbli under överskådlig tid, oavsett om den välkomnas eller motarbetas. Socialdemokratins 
historiska styrka har hämtats ur förmågan att formulera begripliga och ideologiskt konsekventa svar 
på samtidens stora frågor. En tydlig, värderingskonsekvent och förutsägbar socialdemokratisk linje 
i migrationspolitiken är grunden för att återvinna initiativet i den politiska debatten och därmed 
begränsa extremhögerns utrymme. 

Genom historien har samhällen som sluter sig i rädsla för interaktion med omvärlden stagnerat. 
Samhällen som investerar i människor har blomstrat. Liksom vi a lltid påvisat det falska i den 
påstådda motsättningen mellan välstånd och jämlikhet, är det vår uppgift att visa att vår 
samhällsutveckling inte bara är förenlig med en human migrationspolitik utan i själva verket 
förutsätter den. 

EU som institution har ett särskilt ansvar när det gäller frågan om den globala migrationen. Vår 
tids stora utmaningar är inte, och kan inte bemötas, nationellt utan kräver av världens stater att 
tillsammans göra uppoffringar och samarbeta för att möta och lösa de problem vi står inför. I likhet 
med klimatförändringarna är inte migrationen något som upphör vid den egna nationsgränsen, det 
är ett problem som berör alla. I en tid då EU alltmer betraktas med misstro och vi ser en reträtt till 
nationalism och protektionism är det synnerligen viktigt för oss socialdemokrater att minnas våra 
internationalistiska rötter och arbeta för att vi även i framtiden kommer att visa solidaritet med 
våra kamrater världen över i både ord och handling. 

I takt med ett allt hårdare europeiskt debattklimat kring migration, börjar de grundläggande värden 
som varit utgångspunkten för Sveriges migrationspolitik att allt mer ifrågasättas högerifrån. I det 
läget kommer det an på socialdemokratin att tydligt visa vägen i Europa. Våra fortsatta krav på ett 
solidariskt europeiskt ansvarstagande är en politisk och ideologisk självklarhet. Samtidigt måste vi 
förhålla oss till det faktum att många europeiska länder inom överskådlig tid inte kan förväntas 
bidra solidariskt. När utvecklingen i övriga Europa går åt fel håll minskar inte vårt moraliska ansvar. 
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Snarare ökar det. Då Raoul Wallenberg räddade tiotusentals ungerska judar undan förintelsen 
genom att dela ut svenska skyddspass var det ett mycket avvikande beteende av en europeisk 
diplomat. Idag är det moraliskt självklart för alla. 

 

 

1. TRANSPORTÖRSANSVAR OCH ID-KONTROLLER 

Gällande EU-rättslig bestämmelse om så kallat transportörsansvar, vilket ålägger flygbolag och 
rederier att utföra visumkontroller redan vid avresa från flygplats eller hamn, innebär att 
myndighetsprövning av flyktingars skyddsbehov i praktiken överlåts åt privata företag, vilka saknar 
kompetens att bedöma den enskildes skyddsbehov. Kontroll av rätten till inresa i Sverige bör alltid 
ske vid gräns och, likt annan myndighetsutövning, utföras av kompetent myndighetspersonal.  

På motsvarande sätt innebär identitetskontroller av inresande till Sverige som sker utanför gräns 
en orimlig inskränkning av de praktiska förutsättningarna för att ansöka om asyl i Sverige. Detta 
särskilt mot bakgrund av att många asylsökande saknar möjlighet att medbringa godkänd 
identitetshandling från hemlandet. En princip inom internationell rätt är att tillämpningen av en 
bestämmelse inte får begränsas på ett sätt som upphäver eller motverkar bestämmelsens syfte. 
Rätten till allmän förskola kan exempelvis inte anses respekterad ifall dörrarna till förskolan hålls 
låsta i syfte att hindra barnen inpassering. Ur rättslig synpunkt är på motsvarande sätt den lagenliga 
rätten att ansöka om asyl att betrakta som inskränkt ifall den praktiskt omöjliggörs.      

2. LAGLIGA VÄGAR FÖR ASYLSÖKANDE 

Idag saknar nästan alla dem som skulle ha laglig rätt till skydd i Europa laglig möjlighet att ens ta 
sig dit för satt ansöka. Europeiska staters efterlevnad av sina folkrättsliga åtaganden måste därmed 
betraktas som bristande. Bristen på legala vägar tvingar asylsökande till livsfarliga överfarter som 
årligen dödar tusentals. Asylsökande från länder där situationen är sådan att de på grund av  väpnad 
konflikt eller svår förföljelse, kan förväntas få uppehållstillstånd på skyddsgrund, är utan undantag 
skyldiga att uppvisa visum vid inresa i Sverige. Samtidigt är det i praktiken omöjligt för 
krigsflyktingar och förföljda att erhålla visum till Sverige, eftersom misstanke om att den enskilde 
under Sverigevistelsen kan komma att ansöka om asyl utgör grund för avslag på visumansökan. 
Nära nog samtliga flyktingar med legitima skyddsbehov hindras på detta sätt systematiskt från legal 
inresa i EU. I avsaknad av en fungerande och solidarisk gemensam europeisk asylpolitik, bör 
Sverige kunna agera enskilt för att säkerställa möjligheten till laglig inresa i Sverige för asylsökande. 
Pågående statliga utredning kring lagliga vägar bör omfatta förutsättningar för nationella så kallade 
asylviseringar liksom möjligheten att göra temporära undantag från viseringskravet för vissa 
nationaliteter som är att betrakta som särskilt utsatta (idag t ex syrier). Sådana undantag kan göras 
i Schengen-regimen eller ensidigt av Sverige. För att värna de svagaste flyktingarna, som saknar 
möjlighet att på annat sätt ta ansöka om asyl, bör Sverige öka sitt åtagande om mottagande av 
flyktingar inom FNs vidarebosättningsprogram samt verka för att även övriga EU-stater kraftfullt 
ska öka sitt mottagande av kvotflyktingar. Länder som anslutit sig till Genevekonventionen bör 
vara skyldiga att ta emot kvotflyktingar.       

3. DUBLINFÖRORDNINGEN 
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Dublinförordningen, som syftar till att upprätthålla principen om s.k. första asylland, har i stora 
delar blivit obsolet och behöver reformeras eller ersättas. Förordningen bygger på ett antagande 
om likvärdighet i asylutrednings- och mottagningsförhållanden som är uppenbart felaktigt. 
Medlemsstater längs EUs Medelhavsgräns har ofta sämst förutsättningar, men är de som skulle ta 
det största ansvaret, ifall förordningen tillämpades konsekvent, vilket aldrig varit fallet. Flera 
medlemsstater har mycket allvarliga brister i sin efterlevnad av unionsrättens minimiregler för 
asylutredning och mottagningsförhållanden. 2011 slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter 
fast att överföringar till Grekland enligt Dublinförordningen är ett brott mot Europakonventionens 
tortyrförbud. Sedan dess har migrationsverket av samma skäl även undantagit Ungern. EU-
kommissionen måste ges effektiva möjligheter att övervaka efterlevnaden och vidta åtgärder för att 
säkerställa ett rättssäkert och humant asylmottagande i hela unionen. Medlemsstater som 
systematiskt och allvarligt åsidosätter sina förpliktelser i fråga om utrednings-och 
mottagningsförhållanden måste temporärt kunna uteslutas som mottagarland vid så kallade 
Dublinöverföringar.  

Dublinförordningens humanitära undantagsbestämmelse ger möjlighet för varje medlemsstat att 
avstå från överföring enligt första land-principen, med hänsyn till den asylsökandes situation och 
situationen i mottagarlandet. Sverige har kommit att tillämpa denna bestämmelse synnerligen 
restriktivt, med svåra humanitära konsekvenser för den enskilde i många ärenden. Detta 
kontrasterar bland annat mot EU-domstolens vägledande avgörande 2012 om att medlemsstaterna 
inte får använda sig av så kallad ”icke motbevisbar presumtion” om godtagbara förhållanden i 
mottagarländer, samtidigt som man har kunskap om motsatsen. 

Det är rimligt att Europarätten även fortsättningsvis begränsar möjligheten att söka asyl i flera 
medlemsstater, men samtidigt bör den asylsökande ges möjlighet att avstå från söka asyl i första 
land, ifall hens rättigheter där riskerar att grovt åsidosättas. Dublinförordningen, eller motsv arande 
framtida mekanism, kan tillämpas så att asylsökande överförs till första land i de fall då hen där 
ansökt om asyl (så kallade Dublin 1.or), men inte i de fall då hen noterats för inresa i första land 
men avstått från att söka asyl (så kallade Dublin 2.or).      

4.  GEMENSAMT ANSVAR I EU 

EU måste ha ett effektivt, rättssäkert och rättvist system för gemensamt europeiskt ansvarstagande, 
där medlemsstaternas åtagande står i relation till deras förutsättningar, i enlighet med EU-
kommissionens förslag. Samtidigt måste vi förhålla oss till en verklighet då ett stort antal EU-stater, 
inte minst i Central- och Östeuropa, kommer att välja att avstå från att bidra till ett solidariskt 
europeiskt fördelningssystem. Dessa medlemsstater riskerar därigenom att grovt å sidosätta sina 
folkrättsliga förpliktelser, samtidigt som de bidrar till att underminera den värdegemenskap som 
utgör grund och förutsättning för EU. Sverige kan inte stå passivt inför avsaknaden av ett effektivt 
gemensamt sanktionssystem mot medlemsstater som grovt avviker från unionens kärnvärden. 
Lojalitet till principerna för Europasamarbetet förutsätter ömsesidighet för att inte urholkas. 
Sverige bör därför verka för att stöd från EUs fonder villkoras till medlemsstaternas efterlevnad av 
miniminivåer för den gemensamma solidariska asylpolitiken. Sverige kan på detta sätt statuera ett 
positivt exempel och sätta effektiv press för att vända nuvarande utveckling mot ett ”race to the 
bottom” i motsatt riktning. Det är inte rimligt att vissa medlemsstater, som idag, undandrar sig 
ansvar genom att ej omfattas av EU:s skyddsgrundsdirektiv och andra gemensamma miniminivåer. 
Den fria rörligheten och gemensamma gränspolitiken, som idag regleras i Schengen-systemet, bör 
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vara sammankopplat med en bindande överenskommelse om solidariskt ansvarstagande för 
asylpolitiken. Av friheten följer ett ansvar.  

Inom varje grupp asylsökande från ett visst land kan det tänkas finnas individer som har mycket 
starka skyddsbehov. Exempelvis hindrar det faktum att över 97% av asylsökande från västra Balkan 
befinns sakna skyddsbehov, inte att återstående 3% kan ha mycket starka skäl. I enlighet med 
folkrätten måste EU-samarbetet kring så kallade säkra-länder-listor därför utformas så att varje 
enskild asylsökandes rätt till en förbehållslös individuell prövning, oavsett dennes nationalitet, inte 
riskerar att åsidosättas eller inskränkas. 

 

 

Mot denna bakgrund yrkar vi att distriktsårskongressen beslutar 

1. Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att avskaffa det så kallade 
transportörsansvaret samt att identitetskontroller i syfte att försvåra inresa för 
asylsökande till Sverige inte ska förekomma. 

2. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Sverige möjliggör säkra och 
legala vägar för asylsökande in i EU samt att förutsättningarna för en ensidig svensk 
anpassning av den nationella viseringsregimen utreds, i syfte att möjliggöra lagliga 
flyktvägar till Sverige även i fortsatt avsaknad av en gemensam europeisk politik.  

B) Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för ett ökat svenskt och europeiskt 
kvotflyktingmottagande samt skyldighet att ta emot kvotflyktingar ska följa av 
Genevekonventionen.    

3. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Dublinförordningen 
reformeras i syfte att säkerställa en rättssäker och human asylprocess, i enlighet med EU-
rättens miniminivåer, genom att möjliggöra temporär suspendering av medlemsstater som 
grovt åsidosätter mänskliga rättigheter.  

B) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Sverige ska avstå från överföring 
genom att tillämpa den humanitära undantagsbestämmelsen i ärenden då den skulle få svåra 
humanitära följder. Överföring från Sverige enligt första land-principen ska ske endast då 
hen där ansökt om asyl eller visering.   

4. A) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Sverige ska verka för att 
stöd från EU:s fonder villkoras till medlemsstaternas efterlevnad av miniminivåer för den 
gemensamma solidariska asylpolitiken, att samtliga medlemsstater omfattas av det 
gemensamma regelverkets miniminivåer för asylpolitiken samt att ett framtida ”Schengen-
system” kopplas till en gemensam solidarisk asylpolitik.  

B) Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att rätten till en förbehållslös 
individuell asylprövning inte inskränkas genom EU:s system för så kallade ”säkra länder”.  

Motionärer: Hélène Sevastik, Alfred Esbjörnson  
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Solna Arbetarekommun beslutade den 23 november 2016: 
Att motionen skickas in som enskild. 

 
 
Reservationer: 
Helene Sevastik, Daniel Raufi, Cecilia Bravo, Felicia Giertta, Sabina Begovic Kovacevic, Jasamin 
Sepahi, Birgit Aquilonius, Lars-Erik Bergman och Firoz Sakewalla.  

 

 

Föredragande: Boel Godner – boel.godner@sodertalje.se 

Motionen tar upp ett synnerligen aktuellt ämne. Europeisk migrationspolitik är just nu i fokus för 
både EU och världen utanför. Skälet är att många EU-länder inte vill ta det ansvar för 
flyktingmottagande som medlemskapet kräver och därmed till stor del lämnat till länder som 
Sverige, Tyskland, Grekland och Italien att klara av situationen när många flyr till Europa från till 
exempel kriget i Syrien. Det är inte hållbart och måste lösas. Det finns också skäl att tro att 
Storbritanniens utträde hade sin utgångspunkt i bland annat migrationsfrågor och den fria 
rörligheten på arbetsmarknaden inom EU.  

Internationella frågor och migrationsfrågor är mycket känsliga och komplicerade. Frågan om 
mänskliga rättigheter och allas lika värde ställs på sin spets liksom asylrätten som är grundläggande 
i hela världen men inte alltid finns i alla länder. Distriktsstyrelsen tycker att det är viktigt att Sverige 
och EU står upp för asylrätten och att vi har ordning och reda i flyktingmottagandet. Det är en 
traditionell socialdemokratisk hållning liksom att hela Sverige och hela EU måste hjälpas åt. 
Beroende på konfliktläget i världen kan mottagandet vara högt eller lågt. Vi tar vårt medlemskap i 
EU på allvar och vi tar ett långt större ansvar för det europeiska flyktingmottagandet än de flesta 
andra länder.  Vi driver hårt i EU att övriga länder ska ta sitt ansvar.  Regeringen har formulerat tio 
huvudpunkter för att förbättra EU:s flyktingpolitik:  

 Att EU ska inrätta en permanent och tvingande omfördelningsmekanism vid katastrofer. 

 Att EU ska fortsätta att prioritera att rädda liv.  

 Att alla EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och 

leva upp till asylreglerna. 

 Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas. 

 Att EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna. 

 Att EU får till stånd ett effektivt och humant återvändande och enas om ett 

återvändandeprogram. 

 Att EU skyndsamt ska enas om ett system med säkra länder.  

 Att EU kraftigt ska öka antalet kvotflyktingar. 
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 Att EU-kommissionen föreslår fler lagliga vägar till EU. 

 Att EU behöver en mer aktiv utrikes- och biståndspolitik för att hjälpa människor på 

plats. 

Sverige vill också se att Dublinförordningen omarbetas för ett jämnare och mer humanitärt 
flyktingmottagande i EU. 

De senaste åren har visat flera svårigheter och väckt mycket känslor. Många synpunkter finns kring 
hur mottagandet ska se ut, ekonomi, hur vi skapar ordning och reda och vilka som ska få stanna 
och i vilket land. Känslan idag kring både migrationsfrågorna och kanske själva EU:s framtid är 
osäker. Distriktsstyrelsen är tveksam till att fatta nya detaljerade beslut i frågor som rör EU:s 
migrationspolitik mitt i en period då Sverige försöker samla EU:s medlemsstater i samförstånd.  

att anse motionerna besvarad. 

 

 

Under 2015 ändrade Socialdemokraterna sin flyktingpolitik radikalt inom loppet av ett par 
månader. Att begränsa antalet asylsökande var tyvärr nödvändigt för a tt kunna upprätthålla en 
fungerande integration. Sverige är det land i Europa som har tagit emot flest asylsökande per capita. 
Totalt 162 000 personer sökte asyl i Sverige under 2015. Enbart under perioden september–
december togs 114 000 asylsökande emot, varav mer än 26 000 var ensamkommande barn. Ett 
fortsatt så pass högt mottagandet var inte förenligt med en fungerande integration. Flaskhalsar i 
form av årslånga handläggningstider för att få sin asylansökan prövad i kombination med brist på 
bostäder, boendeplatser, erfaren boendepersonal, utbildade lärare, tolkar, socialsekreterare, 
godemän med mera riskerade att göra en fungerande integration omöjlig. Efter årsskiftet har ökade 
påfrestningar på kommunernas välfärdssystem blivit allt tydligare och myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har varnat för att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av 
ansträngningen. En undersökning i januari av SVT-Agenda visar att 86 av landets 290 kommuner 
hittills har anmält sin egen socialtjänst med en så kallad Lex Sarah-anmälan för att mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn havererat. Antalet har tredubblats på en månad. Undersökningen 
antyder dessutom att antalet förväntas öka eftersom ytterligare 85 kommuner överväger eller har 
övervägt att göra en anmälan.19 Om resurser saknas för att erbjuda elementära förutsättningar för 
en fungerande integration försvåras de nyanländas inträde på arbetsmarknaden och risken är ett 
långvarigt utanförskap med stora mänskliga och samhällsekonomiska kostnader som följd. 
Regeringen svarade med åtgärder som ID- kontroller och ändrade regler för uppehållstillstånd och 
anhörighetsinvandring. Dessa åtgärder är en del av en tidsbegränsad lagstiftning vars syfte är att 
minska antalet asylsökande till Sverige genom att under en begränsad tid anpassa det svenska 
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regelverket till EU:s miniminivå. Regeringen motiverar den förändrade politiken med att svenskt 
flyktingmottagande är i behov av ett andrum.  

Efter hösten 2015 har svenska asylpolitikens brister blivit påtagliga. Den har i praktiken, om än inte 
uttalat, byggt på att det saknas legala vägar in i Europa. Asylpolitiken har inneburit relativt generösa 
villkor för den som sätter sin fot i Sverige och därmed har rätt att söka asyl. Däremot finns det 
nästan inga legala vägar in i Sverige för dem som kommer från en krigshärd. Den regel som i 
praktiken hindrar potentiella asylsökande från att få viseringar och på så sätt lagligt kunna resa till 
Sverige eller övriga EU återfinns i EU:s viseringskodex. Det står inte uttryckligen att personer från 
krigshärdar inte ska tillåtas visum men det är en given konsekvens av kodexens utformning. Enligt 
artikel 32.1 b) i EU:s viseringskodex ska en ansökan om visering avslås om det finns rimligt tvivel 
om den sökandes avsikt är att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper 
ut. Om det är troligt att personen kommer söka asyl vid ankomst finns ju alltid en sådan "risk". 
Det beviskrav som tillämpas i praktiken är att den sökande ska visa att någon sådan "risk" inte 
föreligger (anknytning till hemlandet såsom egendom, arbete och familj beaktas då). I praktiken 
leder detta till att viseringsansökningar regelmässigt avslås om personen kan antas vilja söka asyl 
vid sin ankomst. Denna lagstiftning får som konsekvens att ytterst få, om ens några , syriska 
medborgare eller medborgare från andra krigshärdar beviljas viseringar. I så fall skulle flyktingar 
kunna flyga ett reguljärt plan till Sverige till marknadspris och söka asyl när de anländer. Detta 
skulle avsevärt minska kostnaden och risken för den asylsökande att ta sig till Sverige. En sådan 
lagstiftning skulle på så vis bli en kraftig pullfaktor, och det är inte orimligt att miljontals personer 
skulle betala för en biljett. Även i länder utan krig i Mellanöstern och Afrika uppger cirka 20 -40 
procent av befolkningen att de skulle flytta till västerländskt land om de kunde. 10 Antalet som vill 
flytta från en krigshärd är självklart ännu högre. 

Dilemmat för S i migrationspolitiken är följande. Vi står för humana värderingar och känner 
solidaritet med krigsdrabbade och svaga grupper. S har omsatt denna solidaritet genom en relativt 
generös asylpolitik. De relativt generösa villkoren blir dock till en stark pullfaktor som i sin tur 
resulterar i att många vill till Sverige för att söka asyl. Lockelsen till utbildning, arbete, 
välfärdsförmåner och ett liv i säkerhet blir även stark pullfaktor för dem som inte befinner sig i 
direkta krigsområden (t.ex. de som lever som statslösa i Turkiet eller flyktingläger i Libanon eller 
Jordanien.) I slutändan leder de relativt generösa villkoren till ett tryck på svenska mottagnings- 
och välfärdssystem som gör det omöjligt att upprätthålla en fungerande integration och som är 
förknippat med höga samhällskostnader. Som systemet är utformat riskerar välfärds- och 
mottagningssystemet att bryta samman så länge det inte blir kostsamt och riskfullt att färdas till 
Sverige. Detta blev tydligt under hösten 2015. 

Joakim Ruist, nationalekonomen och migrationsforskaren bakom långtidsutredningen ”Migration, 
en åldrande befolkning och offentliga finanser”, menar att problemen härrör från 
flyktingkonventionen och asylrättens utformande. Rätten att söka asyl så länge man lyckas ta sig till 
ett lands territorium leder ofrånkomligen till en politik som syftar till att försvåra för folk  att ta sig 
till länder och en signalpolitik med syfte att göra det mindre attraktivt för flyktingar att ta sig till det 
specifika landet i fråga. Reformer, vars syfte är att minska antalet flyktingar, får också som en 
bieffekt att asylsökande får en osäker tillvaro vilket i sin tur försvårar deras integration i samhället, 

                                                 
10 
They  Want to Go, and Why  It Matters, Gallup, 2011
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något regeringen uttryckt sin medvetenhet kring. S står för solidaritet med svaga grupper och detta 
är en anledning till att reformer som tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) orsakar sådan vånda i 
partiet. Alternativet att ha kvar permanenta uppehållstillstånd (PUT) och inte ha infört 
IDkontroller skulle dock i längden leda till en situation där det höga antalet asylsökande skulle göra 
samhällssituationen ohållbar, integrationen omöjlig och bana vägen för högerextrema krafter. 
Budgetposten för migrationspolitiken skulle också ta upp allt investeringsutrymme för att utveckla 
välfärden och samhällsviktiga funktioner. Problemen som den gamla migrationspolitiken inneburit 
gör att det är hög tid att S börjar se TUT och begränsad anhörighetsinvadring som första steget i 
ett skifte av asylpolitiken med syfte att ändra incitamentsstrukturen för att premiera kvotflyktingar 
istället för spontaninvandring. 

Det är lämpligt för S att driva denna inriktning av flera anledningar. För det första är det ingen god 
idé att återgå till de gamla systemet i tron att det är internationell solidaritet när det i själva verket 
bygger på ett intakt ”fort Europa” och som lockar asylsökande in i ett dödslotteri. Det kan jämföras 
med ett dödslotteri eftersom asylpolitikens utformning ger vinster i form av PUT till dem som har 
råd att köpa lotten (båtresan över Medelhavet) och framgångsrikt tar sig den farofyllda vägen till 
Sverige. Dessvärre är lotteriet fyllt av nitlotter i form av sjöodugliga båtar som resulterar i att 
människor går drunkningsdöden till mötes. Ett skifte till kvotflyktingar har dessutom många 
fördelar sett utifrån en socialdemokratisk ideologi. Här är följer de främsta:  

- Kvotflyktingar får en säker resa och riskerar inte drunkningsdöden på Medelhavet. 

- 70 procent av de asylsökande 2015 var män vilket lett till en skev demografisk fördelning.  

I åldern16 år går det nu 126 pojkar på 100 flickor och i åldern 15 går det 119 killar på 100 flickor. 

Den skeva könsfördelningen i Sverige, kan innebära framtida problem.11 En inriktning på 

kvotflyktingar skulle leda till en mer jämställd migrationspolitik. Nuvarande incitamentsstruktur 
premierar mäns chans att få asyl eftersom det framförallt är till söner familjer sä tter sin tillit till i de 
fall hela familjen inte kan resa (av exempelvis ekonomiska skäl).  

- Det möjliggör ett mer finmaskigt urval där svaga grupper kan gynnas beroende på hur 
urvalssystemet utformas. Personer med specifika vårdbehov som kan tillgodoses i Sverige skulle 
exempelvis kunna få förtur beroende på hur urvalsmekanismen utformas .Man kan fråga sig var 
den socialdemokratiska politiken finns i att de som har råd att betala smugglare är de enda som har 
möjlighet att söka asyl. 

- Alla som är asylsökande har inte asylskäl. För en tid sedan gjorde Anders Ygeman ett utspel om 
att så mycket som 80 000 flyktingar kan komma att skickas tillbaka eftersom så många beräknas 
sakna asylskäl. Detta kräver stora resurser och dessutom har många människor som skicka s tillbaka 
hunnit bo flera år i Sverige i ett limbotillstånd. Dessa tragedier skulle minskas vid ett skifte mot 
kvotflyktinginvandring. 

- Efter att ha flytt krig och förföljelse kan det vara väldigt traumatiskt att genomgå en asylprocess 
där ens uppgifter blir ifrågasatta. Den asylsökande kan få beslut om utvisning och tvingas till 
överklaganden i flera instanser innan uppehållstillstånd tilldelas. Det är inte märkligt att en sådan 
process, dessutom präglad av årslånga väntetider, har en negativ inverkan för en lyckad integration. 

                                                 
11 Forsberg, Niklas, Magnusson, Örjan, Vi blir som någon slags f örälder f ör de här barnen, Agenda 2016-01- 25 
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Att övergå till ett system som inriktar sig på kvotflyktingar skulle underlätta detta förfarande 
avsevärt. Eftersom asylprocessen för kvotflyktingar sker på plats i flyktinglägret kräver den mindre 
ingående utredningsåtgärder och är följaktligen mindre resurskrävande. På plats i flyktinglägren 
skulle det också vara lättare att identifiera personer som har gjort sig skyldiga till sådana handlingar 
att de bör uteslutas från flyktingskap (s.k. exklusion). Vi skulle då undvika att flyktingstatus beviljas 
personer som inte borde ha det och vi slipper också att asylsökande på generella och godtyckliga 
grunder misstänkliggörs och framställs som potentiella krigsförbrytare och terrorister. Detta 
argument skulle således inte längre vara gångbart för främlingsfientliga krafter. 

- Känslan av kontroll över situationen skulle minska rädslan hos folk i allmänhet och motverka att 
främlingsfientliga attityder får spridning. Många svenskar är oroliga att något liknande det som 
hände hösten 2015 ska upprepas. Om detta skulle bli fallet skulle vi se ett ytterligare ras för S 
samtidigt som främlingsfientliga och antidemokratiska strömningar skulle få ytterligare spridning. 
Vi har redan sätt hur främlingsfientliga rörelser utnyttjat folks oro till dunkla syften. 

- Man skulle erkänna att det finns ett tak istället för att förneka detta och därmed kunna föra en 
ärligare argumentation gentemot väljarna.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: 

- att S ska frångå ett återvändande till det gamla systemet för migrationspolitiken med permanenta 
uppehållstillstånd (PUT) och generös anhörighetsinvandring som ledande riktlinjer. I slutändan 
leder detta system till allt för starka pullfaktorer som skapar ett tryck på svenska mottagningssystem 
och välfärdssystem som gör det omöjligt att upprätthålla en fungerande integration och som är 
förknippat med höga samhällskostnader. 

- att S ska verka för att permanentera den tillfälliga lagstiftningen om tillfälliga uppehållstillstånd 
och begränsad anhörighetsinvandring. Detta med syfte att ändra incitamentsstrukturen för att 
premiera kvotflyktingar istället för spontaninvandring.  

- att S ska verka för ett utökat kvotflyktingmotagande. 

Simon Lundberg 

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 23 november 2016: 
Att motionen skickas in som enskild 

 

Föredragande: Claes Thunblad – claes.thunblad@jarfalla.se 

Hösten 2015 visade att ett litet land som Sverige inte kan ha en generös flyktingpolitik samtidigt 
som majoriteten övriga EU-länder inte tar sitt ansvar. De tillfälliga migrationslagarna var 
nödvändiga i den situation som uppstod när Sverige inte längre klarade att upprätthålla ett ordnat 
mottagande.  



  76 (80) 
 
 
 
De nya lagarna är dock förenade med höga kostnader för både individ och samhälle. Att människor 
ges tillfälliga uppehållstillstånd och inte vet om de har en framtid i Sverige skapar otrygghet och 
dåliga incitament att lära sig språk, kultur och rota sig i samhället. Försörjningsreglerna för 
uppehållstillstånd riskerar att få nyanlända att ta jobb med låg lön och dåliga arbetsvillkor, vilket 
skadar den svenska modellen. Familjer splittras och demografisk obalans uppstår när män lyckas 
fly till Sverige medan kvinnor och barn hindras från att komma hit av den begränsade 
anhöriginvandringen. 

Syftet med motionen är att minska antalet som själva tar sig till Sverige för att söka asyl, till förmån 
för kvotflyktingar. Men såväl historien som vår samtid visar att migrationen alltid hittar andra vägar. 
Människor kommer att fortsätta komma spontant för att söka asyl så länge som pushfaktorerna i 
form av krig, konflikter och klimatförändringar kvarstår. Inga murar och ingen signalpolitik i 
världen kan stoppa dem som inte har något att förlora. Att hindra, straffa och göra människor 
illegala som flyr undan krig och förtryck är därför en moralisk och politisk återvändsgränd.   

Det andrum som de tillfälliga lagarna skapar bör användas till att bygga bort de flaskhalsar i 
mottagandet som motionen nämner. En politik som skapar goda förutsättningar för etablering av 
nyanlända är dessutom väl förenlig med förbättringar för samhället som helhet. Effektiv 
förvaltning, ökat bostadsbyggande, arbetsmarknadsåtgärder som rustar människor för jobb utifrån 
individuella förutsättningar, fler lärare och väl utbyggd välfärd är reformer om de utformas rätt kan 
komma alla medborgare till del. 

Istället för att permanentera de tillfälliga lagarna bör Sverige intensifiera arbetet för att de ska kunna 
tas bort. I detta är ökat kvotflytkingmottagande en del, och det är därför glädjande att regeringen 

tagit initiativ till att Sverige ska öka antalet kvotflyktingar successivt upp till 5   000 personer senast 
2018. Men framförallt kräver ett hållbart mottagande en ny gemensam flyktingpolitik inom EU. 
Unionens yttre gräns måste återupprättas och ett system införas som fördelar mottagandet av 
asylsökande rättvist mellan medlemsländerna. Med gemensamt ansvarstagande från alla EU:s 
medlemsländer kan asylrätten värnas.  

att avslå att-sats 1 och 2, samt 

att anse att-sats 3 besvarad. 
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Mälarens vatten är ömtåligt. 

Denna vattentäkt för drygt två miljoner människor i Stockholmsregionen bör värnas som den 
dyrbarhet den är. Än så länge är dricksvattenförsörjningen i det närmaste problemfri, råvattnet tas 
på stort djup och håller hög kvalitet. Det går oftast att dricka direkt utan att vara skadligt för hälsan. 

Men de allt mer påtagliga klimatförändringarna kräver framsynta åtgärder. Läckaget av närsalter 
från åkermarker runt om Sveriges tredje största sjö, liksom utsläpp från enskilda avlopp, leder 
ibland till kraftig algblomning som stör reningsprocesserna i de olika vattenverken. Föroreningar 
från båttrafiken, från industrier och dagvattenutsläpp hotar vattenkvaliteten. Framtidens höjda 
vattennivåer medför översvämningar och nya föroreningar. Om Östersjöns vatten stiger kraftigt 
kan saltvatten tränga in och påverka Mälarens ekosystem. På sikt finns det till och med risk för att 
Mälaren förvandlas till en östersjövik. 

2008 klassades Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär att länsstyrelsen utfärdar 
extra föreskrifter för hur vattnet ska skyddas. Men fler åtgärder måste till. Mälarens framtid är 
oerhört viktig för Sveriges mest vitala region. Möjliga skyddsbarriärer måste diskuteras, liksom 
avgränsning av olika vattentäkter och höjda slussar.   

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag 

att  partidistriktet verkar för att Mälaren skyddas mot kommande klimatförändringar och 
kan förbli en ren vattentäkt. 

Eva Lindau  

 

Medlemsmötets beslut: Motionen skickas in som Täby AKs egen 

 

Föredragande: Åsa Westlund – asa.westlund@riksdagen.se 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att Mälaren är helt central för vår regions 
dricksvattenförsörjning. Därför måste vi värna Mälarens vatten. Detta är ett arbete som precis som 
motionären beskriver har pågått länge, men inte minst med tanke på konsekvenser av 
klimatförändringar måste det arbetet förstärkas. Inte minst i det arbete som nu pågår med att ta 
fram en samlad vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Utöver att stärka skyddet för Mälaren 
är det viktigt att också stärka skyddet för de reservvattentäkter som kan komma i fråga. 
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att anse motionen besvarad. 

 

Att man nu i sista stund arbetar med program för att förbättra det för åkerinäringen är kanske för 
sent. I dagsläget så har åkerinäringen utvecklats till kordinerande kontor i trafik och 
arbetsfördelning. Man tar emot beställningar och söker lägstaprisföretag, oftast utlänska. Man hyr 
lokaler till utlänska chaufförer. Det verkar som hört, även finnas brevlådeföretag. Att all trafik från 
Ryssland. Finland och Norge går via Sverige då inga avgifter eller sanktioner finns på vägarna så 
trafikerar de det svenska vägnätet med hög belastning och trafik.  

Vägnätets beläggning; asfalt är bland de farligaste kemiska ämnena och material som man har idag: 
Det är både hydrofob som hydrofil vilket i trafik genererar asfaltpartiklar som flyger direkt in i 
lungorna på resenärer och fram för allt är farligt för barnens växande lungor som drabbas av 
exempelvis astma.  Redan på 50 talet viste man att asfalt var farligt men vem kunde förbjuda asfalt, 
nu eller då, lika som vem kan förbjuda bilar idag. Idag är den gamla asfalten på vägarna farligt och 
den nya asfalten med bindande bindemedel ersätter den gamla. Men då allt detta inte bytts och 
vägarna utsätts för högt slitage av utlänska bilar med tunga transporter och slitna däck är 
exponeringen för barn och sjuka mycket hög. 

Men vad vi kan förbjuda är den extrema användningen av vägnätet av utlänska bilar, som det är nu 
så går all utländsk trafik nu genom Sverige från Norge, Finland, Ryssland.  

Avgifter utreds men under tiden och i vilket fall som helst måste ett saneringsarbete utföras.  

Nedan redovisning från Trafikanalys 
Tabell 1.1: Utvecklingen av olika vägavgiftssystem för kommersiella vägtransporter.  
 Januari 2013 Januari 2015 

 
Sverige 
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Den regering som tillträdde hösten 2014 meddelade i sin regeringsförklaring att En va ̈gslitageavgift 
kommer att införas för att finansiera förbättringar av infrastrukturen. Senare har 
infrastrukturminister Anna Johansson meddelat att det kan bli svårt att hinna införa systemet under 
innevarande mandatperiod. En vägslitageavgift kommer i princip att innebära att Sverige inför ett 
avståndsbaserat avgiftssystem. Det finns redan ett betydande utredningsunderlag, men också 
många olika vägval. Den 30 april 2015 beslutade Regeringen tillsätta en utredning som ska lämna 
förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt förtunga lastbilar kan utformas. Arbetet ska 
redovisas senast den 9 december 2016. 

Som sagt Asfalt är bland det farligaste kemiska ämnena mitt ibland barnens och vår miljö.  

Yrkar bifall till motionen och att kongressen ger uppdrag till riksdagsgruppen att utreda och 
utforma program för sanering av den gamla asfalten. 

Anja Nyman 

 

Utlåtande: 
Miljön, och hur olika faktorer påverkar både människor och miljö, är en av de stora 
framtidsutmaningarna. För att komma åt och påverka en av dessa mycket negativa faktorer, asfalt, 
föreslår motionären att kongressen ger i uppdrag åt riksdagsgruppen att ta initiativ till att utreda 
och utforma program för sanering av gammal asfalt.  

Sigtuna arbetarekommun instämmer i motionärens förslag och beslutar att anta motionen som sin 
egen. 

 

Föredragande: Claes Thunblad – claes.thunblad@jarfalla.se 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att en ren luft är ett av de centrala målen för 
svensk miljöpolitik, främst eftersom luftkvaliteten påverkar människors hälsa. Därför är det 
glädjande att regeringen har tagit flera steg framåt på det här området.    

Miljömålsberedningens betänkande från 2016 innehåller ett uppdrag från regeringen om att ta fram 
en samlad luftvårdspolitik för Sverige. I betänkandet konstateras att luftföroreningar baserat på 
2010 års halter kan beräknas orsaka cirka 5 500 förtida dödsfall per år i Sverige. Ca 3 000 av dessa 
orsakas främst av föroreningar som transporterats in via luften från andra länder och övriga cirka 
2 500 främst från lokala källor inom landet (cirka 1 300 från trafikavgaser, cirka 1 000 från 
vedeldningsrök och cirka 200 från vägslitagepartiklar). Förutom det mänskliga lidandet beräknas 
exponering för luftföroreningar i Sverige orsaka årliga samhällsekonomiska kostnader på  ca 30–42 
miljarder kronor.  

Miljömålsberedningen levererar flera åtgärdförslag för att förbättra luftkvaliteten och för att Sverige 
ska kunna uppnå sina åtaganden både nationellt och internationellt. Vad gäller vägslitage föreslås 
åtgärder som att begränsa användningen av dieselfordon och dubbdäck i tätorter (där luftkvaliteten 
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är som sämst) samt att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar, vilken motionär 
själv nämner. Utredningen om vägslitageskatt har sedan motionen skrevs fått ett  utökat direktiv av 
regeringen och beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2017.  

Däremot förslår miljömålsberedningen inte några omfattande saneringar av befintliga vägar. 
Distriktsstyrelsen finner att det i nuläget finns anledning att lita på att  Miljömålsberedningens 
förslag för att minska vägslitage och förbättra luftkavaliteten i Sverige är tillräckliga och 
representerar det mest effektiva sättet att nå målet om ren luft för alla i Sverige.  

att avslå motionen. 

 

 


